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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Cirka 50 000 svenskar insjuknar årligen i cancer. Cancerbeskedet påverkar såväl 
den sjukdomsdrabbade som de närstående. Därför är det viktigt att tillräckligt känslomässigt 
stöd och information ges även till de närstående.  Syfte: Syftet med denna studie är att belysa 
närståendes behov av information och känslomässigt stöd då anhörig drabbats av cancer. 
Metod: Studien bygger på fem artiklar med kvalitativ forskningsansats och två artiklar med 
kvantitativ forskningsansats. Artiklarna granskades och analyserades med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Resultatet visade att det finns brister i tillfredställandet av de 
närståendes behov av information och känslomässigt stöd från sjukvårdspersonal. 
Konklusioner: Det finns behov av en manual för sjukvårdspersonal om hur närstående ska 
informeras och hur känslomässigt stöd kan ges. 
 
Nyckelord: känslomässigt stöd, information, närstående, cancer.  
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INLEDNING 
När en person drabbats av cancer fokuseras sjukvården oftast på individen och familjen 
riskerar hamna i bakgrunden. Detta fenomen är vanligare inom vuxensjukvården än inom 
barnsjukvården. Inom barnsjukvården läggs det idag ofta stor vikt på närstående. Där är 
sjukvårdspersonalen lyhörd för de närståendes behov av stöd och hjälp och låter dem vara 
delaktiga i vården (Enskär, 1999). Även närståendes behov av information angående sjukdom 
och behandling, att få delta i beslut och känna trygghet i att sjukvårdpersonalen har den 
kunskap som krävs för att vårda den cancersjuke, bör tillgodoses inom vuxensjukvården. 
Trots att de närstående inte innefattas i hälso- och sjukvårdslagen, HSL, anser författarna att 
det ingår i sjukvårdpersonalens ansvar att ge känslomässigt stöd och information till de 
närstående. Detta är även ett behov som uttalas i studielitteratur (Enskär, 1999; Raadu, 2007; 
Reitan & Schölberg, 2003). 
 
Enligt Kirkevold & Strömsnes-Ekern (2003) har sjuksköterskans åtagande koncentrerats på 
vårdare-patient förhållandet, detta har gjort att sjukvården blivit starkt individinriktad. Om 
sjukvården också omfattar de närstående, får de en mer aktiv roll både i beslutsfattandet och i 
genomförandet av vården av den anhörige. Detta kan öka möjligheten för 
familjemedlemmarna att stödja varandra.  
 
De närstående inom familjen är den anhöriges största stöd under sjukdomsförloppet och har 
betydelse för hur den sjukdomsdrabbade hanterar sin sjukdom. Närstående behöver därför få 
den information och det stöd från sjukvårdspersonalen som behövs för att de ska klara av den 
känslomässiga press som det innebär att kunna vara till hands och stötta den anhörige (Reitan 
& Schölberg, 2003). Familjens deltagande i vården av den anhörige innebär en förändring av 
den kliniska verksamheten där familjens betydelse, vid sjukdom och för hälsa, 
uppmärksammas. Detta gör det nödvändigt för sjuksköterskan att utveckla ny kompetens 
inom bedömning och omhändertagande av närstående (Wright & Leahey, 1998).  
 
 
BAKGRUND 
 
Cancer 
Cancer är något som känslomässigt berör alla människor i någon fas av livet. Enligt en 
rapport från socialstyrelsen beräknas var tredje person i Sverige någon gång drabbas av cancer 
och de flesta har någon i sin omgivning som har eller har haft cancer (Barlow, 2005). Cirka 
50 000 svenskar insjuknar varje år i cancer, som är en av de sjukdomar som ökar mest. 
Beräkningar visar att 1 500 000 påverkas av cancersjukdomar, direkt eller indirekt (Strang, 
2006).  
 
I denna studie definieras cancer enligt Strang (2006) som en elakartad tumörsjukdom som har 
förmåga att växa in och igenom omgivande vävnader eller sprida sig. Detta innefattar även 
leukemi där blodbildande celler förvandlas till cancerceller. Cancer är inte någon enhetlig 
sjukdom utan omfattar fler än 200 olika diagnoser med mycket olika sätt att reagera på 
behandlingar. Cirka 50 % av drabbade botas och blir helt friska (Johnson & Klein, 1994; 
Strang, 2006). 
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Familjefokuserad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad innebär att tillgodose de behov av omvårdnad hos familjen som 
finns inom ramen för sjukvården. Sjukvården blir mer effektiv då familjen sätts i fokus istället 
för enbart den sjukdomsdrabbade. Familjefokuserad omvårdnad har det senaste decenniet 
utvecklats stadigt. Den har växt fram som en specifik avgränsning till andra 
omvårdnadsområden, även om den fortfarande befinner sig i en tidig utvecklingsfas. För att 
utvecklingen ska vara optimal, medförs att vårdpersonal måste följa forskning och utvärdera 
rutiner och värdegrunder (Hanson, 2001). 
 
Partner, släkt och vänner kan bli minst lika känslomässigt berörda och engagerade som den 
drabbade själv, därför är familjens behov av information och känslomässigt stöd en viktig 
aspekt vid cancerbehandlingen (Barraclough, 1999). Studier visar att, liksom den 
sjukdomsdrabbade påverkas även den närstående av diagnosen med oro och stress som tar 
psykisk kraft. Detta innebär att närstående också har ett behov av känslomässigt stöd och bör 
ges möjlighet till samtal med sjukhuspersonal (Strang, 2006; Edwards & Clarke, 2004). Enligt 
Wright & Leahey (2000) är det sjuksköterskans uppgift att upprätta en relation, byggd på 
förtroende, mellan henne och den närstående. Detta för att den närstående ska kunna ta till sig 
information från sjuksköterskan.  
 
Eriksson & Lauri, (2000) menar att då någon drabbas av cancer, påverkas familjens 
välbefinnande och dagliga liv negativt i stor utsträckning. För att klara dessa påfrestningar på 
bästa sätt och samtidigt kunna stödja den sjuke i hanteringen av sin sjukdom, behöver de få 
relevant information om diagnos, prognos, läkemedelsbiverkningar, sjukdomens påverkan på 
hela familjen samt känslomässigt stöd (Steen Isaksen, Thuen & Hanestad, 2003; Edwards & 
Clarke, 2004). Trots att vårdtagare, närstående och sjukvårdspersonal är av samma mening är 
bristerna i dessa rutiner stora och det är sällan närstående får tillräcklig information. Stöd från 
vänner och bekanta är väldigt viktigt men är ofta inte tillräckligt då det är vårdpersonal som 
har bäst kunskap om patientens sjukdom och diagnos. Det är inte heller alltid som familjen 
vill diskutera sin situation med någon utanför familjen eller med sjukvårdspersonalen. Många 
gånger får familjen information från patienten själv vilket kan leda till missförstånd och 
feltolkningar. Behovet av känslomässigt stöd och hjälp varierar från person till person och för 
att kunna tillgodose detta på bästa sätt måste vårdpersonalen utvärdera de individuella 
behoven hos de närstående. Oftast är det viktigast att familjen känner att någon bryr sig och 
lyssnar på dem (Eriksson & Lauri, 2000). 
 
Patientens upplevelse av sjukdomen präglas av familjens grad av välbefinnande. Om 
familjens uppfattning och inställning till sjukdomen är rättvisande och de visar tilltro till 
sjukvården, minskar både deras och patientens oro och ångest. Den hjälp som finns att tillgå 
för närstående idag är bristfällig och för att den ska bli adekvat måste behovet hos de 
närstående åskådliggöras (Edwards & Clarke, 2004). 
 
Krishantering 
Närstående kan, precis som den anhörige, hamna i kris då beskedet om cancer kommer. En 
komplicerande omständighet är dock att de kan befinna sig på olika stadier i krisen och 
uppfatta situationen olika. Detta medför att de har olika behov av information och 
känslomässigt stöd (Reitan & Schölberg, 2003).  
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Kris är ett tillstånd som utlöses av en yttre händelse. Den krisdrabbade tolkar händelsen som 
en förlust eller hot om förlust av något som har stor betydelse för honom eller henne. 
Tillståndet kan yttra sig i våldsamma känsloöversvämningar och förvirring (Hillgaard, Keiser 
& Ravn, 1985).  
 
Enligt Cullberg (2006) delas krisreaktionen in i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 
bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. I chockfasen kan den drabbade verka ytligt 
välordnad men under ytan är allt kaos. Individen håller verkligheten ifrån sig och kan till 
exempel ha svårt att minnas vad som sagts eller skett. Detta är viktigt att veta då vårdpersonal 
ofta ger medicinsk information i anslutning till ett chockartat meddelande. Avvikande 
uppträdande som att skrika, säga en mening om och om eller tala förvirrat om likgiltigheter, 
kan förekomma. Men den drabbade kan också bara vara tyst och orörlig och verka 
paralyserad. Reaktionsfasen börjar då den drabbade börjar öppna ögonen för det som skett. 
Han försöker då finna mening i situationen och förklaringar till frågan ”varför”. I dessa två 
faser som sammanfattas som den akuta fasen är det vanligt med omedvetna 
försvarsmekanismer som minskar upplevelsen och medvetandet om hot och fara.  
 
I bearbetningsfasen börjar individen åter blicka framåt istället för att som tidigare vara 
ockuperad av det som drabbat honom. I nyorienteringsfasen lever den drabbade med krisen i 
det förgångna. Händelsen kommer alltid att finnas med som ett ärr, men individen har 
försonat sig med det som skett. Den drabbade behöver hjälp och stöd att uttrycka sina känslor 
av sorg och smärta. Då uppfattas symtomen som mindre onaturliga och mer som förståliga i 
förhållande till vad som skett (Cullberg, 2006).  
 
Sorg  
Vid cancerbesked kan även sorgereaktioner uppstå. För att arbeta med närstående måste 
vårdpersonal acceptera att sorg inte endast är av ondo utan är en bearbetningsprocess som 
individen måste gå igenom för att ta sig vidare i livet. Sorg är en sund och normal reaktion när 
någon närstående drabbas av en svår sjukdom. Vad vårdpersonal ska komma ihåg är att ge 
anhöriga de verktyg de behöver för att kunna göra denna process till något positivt i 
slutändan. Det är också viktigt att de anhöriga vet vilka resurser och hjälp till känslomässigt 
stöd och information som finns att tillgå (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003).  
 
Definitioner 
I studien definierar författarna närstående som förälder, syskon, maka/make, sammanboende 
eller annan person som varit den drabbade väldigt nära.  
 
Vårdpersonal definieras av författarna som yrkeskategorier anställda på landsting, inom 
kommunal verksamhet eller inom den privata sektorn, till exempel yrkesgrupper som 
sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, kuratorer, sjukhuspräster eller psykologer. 
 
Behov definieras i denna studie som ett krav som om det tillgodoses lindrar eller reducerar 
omedelbart obehag eller tillfredsställer känslan av välbefinnande (Orlando, 1961). 
 
Författarna definierar information som vetskap om diagnos, prognos, behandling, vilka 
rättigheter den sjukdomsdrabbade och närstående har, hur den närstående kan vara delaktig i 
det praktiska vårdarbetet samt information om den anhörige som även påverkar den 
närståendes situation och dagliga liv. 
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Lidande definieras som en erfarenhet med olika varaktighet, djup och intensitet. Lidande är en 
känsla av fysiskt, psykiskt eller själsligt obehag, men kan även sträcka sig till känslor av svår 
smärta och ångest (Travelbee, 1971). Enligt Travelbee (1971) kännetecknas människan av sin 
förmåga att uppskatta och värdesätta personer och förhållanden. Lidande kan då uppstå när 
närstående känner att deras anhöriga hotas.  
 
Med stöd menar författarna Travelbees (1971) definition som innebär att stöd är en 
mellanmänsklig relation som kan lindra eller förhindra lidande. En mellanmänsklig relation 
karakteriseras bland annat av att sjuksköterskan tillgodoser de närståendes behov av stöd och 
hjälp. Vilket innebär att hjälpa närstående att hantera upplevelsen av sjukdom och förhindra 
eller lindra lidande, samt att hjälpa dem att finna mening i dessa upplevelser.  
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
Vald teoretisk referensram för studien är Travelbees (1971) teori som fokuserar på den 
mellanmänskliga relationen. Teorin inriktar sig främst på förhållandet mellan sjuksköterskan 
och patienten, men innefattar även familjen. I denna studie tillämpas teorin på relationen 
mellan sjukvårdspersonal och närstående till cancersjuka. 
 

A human-to-human relationship is primarily an experience or series of 
experiences between a nurse and the recipient(s) of her care. The major 
characteristic of these experiences is that the nursing needs of the 
individual (or family) are met. (Travelbee: 1971, s. 123). 

 
Travelbee (1971) beskriver att familjen har en stor roll i den anhöriges sjukdomsförlopp. 
 

Family members not only have a right to know the health measures the ill 
patient must take, they must also have this information in order to 
properly care for the ill person, and in order to encourage and motivate 
him. (Travelbee: 1971, s.187). 

 
Travelbee (1971) beskriver sjukskörskans uppgifter i arbetet för att stötta patienter. Hon 
menar att sjuksköterskan ska finnas till hands för familjen och varje gång hon ger närstående 
känslomässigt stöd så hjälper hon indirekt den anhörige. Sjuksköterskan vårdar den som är i 
behov av hennes hjälp såväl patient som närstående. 
 
Mellanmänsklig relation 
Mellanmänsklig relation beskrivs av Travelbee (1971) som en process i fem faser. Den första 
fasen börjar i och med det första mötet där sjuksköterskan ser patienten endast som en person 
med en viss diagnos. Patienten i sin tur ser sjuksköterskan som vilken sjuksköterska som 
helst. När personer inte känner varandra använder de sig av stereotyper för att kunna 
kategorisera varandra. Det första intrycket är ofta felaktigt och uppfattningen om den andre 
förändras ju mer de lär känna varandra. Både patienten och sjuksköterskan bedömer varandra 
och läser av varandras språkbruk, kroppsspråk och agerande. Sjuksköterskans uppgift är att 
bryta detta förlopp och se patienten som en människa. 
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När båda parter börjar se det unika i varandra växer identiteter fram och nästa fas nås; 
framväxt av identiteter. Under denna fas skapar både sjuksköterskan och patienten ett band 
och börjar se varandra mer som unika människor än som kategorier. Sjuksköterskan börjar 
uppfatta hur patienten känner, tänker och hur han upplever sin situation (Travelbee, 1971).  
 
Empati utgör den tredje fasen och är en erfarenhet mellan två människor. Det är förmågan att 
tränga in i, ta del av och förstå det psykologiska tillstånd som en annan individ befinner sig i 
just nu. I denna fas kan sjuksköterskan se bortom individens yttre beteende och förstå 
meningen och betydelsen av den andres inre tankar och känslor. För att kunna känna empati 
för patienten måste dock sjuksköterskan själv ha upplevt samma situationer eller känt 
liknande känslor själv. Det är därför orealistiskt att förvänta sig att sjuksköterskan kan känna 
empati med alla patienter, men förmågan utvecklas hela tiden i samband med sjuksköterskans 
möte med olika patienter (Travelbee, 1971). 
 
Fjärde fasen, förmågan att känna sympati, är ett resultat av den empatiska processen. Att 
känna sympati är att förstå den andres lidande, bli berörd och känna en önskan att hjälpa 
honom. Sjuksköterskan visar i den fjärde fasen att hon är intresserad av och bryr sig om 
patienten. Hon ger känslomässigt stöd och hjälper honom att ta sig genom sin kris. På så sätt 
behöver han inte bära sitt lidande själv (Travelbee, 1971). 
 
I sista fasen etableras ömsesidig förståelse och kontakt, detta efter att sjuksköterskan och 
patienten genomgått de fyra ihopkopplande faserna. Detta förhållande är inte något som ”bara 
händer”, utan något som byggs på dag för dag i sjuksköterskans interaktion och kontakt med 
patienten. Som resultat växer både sjuksköterskan och patienten som människor då de 
upplever förhållandet som meningsfullt (Travelbee, 1971).  
 
Problemformulering och studiens betydelse  
Verhaeghe, Defloor, Van Zuuren, Duijnstee & Grypdonck (2005) belyser behovet av hjälp 
och stöd hos närstående till patienter som behandlas för andra sjukdomstillstånd än cancer, till 
exempel på intensivvårdsavdelningar. Även sjukvårdspersonal belyser själva vad de anser 
vara viktigt för de närståendes välbefinnande (Johansson et al., 2005). Mycket av den 
forskning som är gjord inom canceromsorgen är knuten till patienten och få studier som 
belyser närståendes situation är gjorda (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). 
Sjukvårdspersonal saknar adekvat kunskap om vad själva behovet av känslomässigt stöd och 
information hos de närstående består av och de närstående är i regel missnöjda med det stöd 
som erbjuds (Steen Isaksen et al., 2003; Eriksson & Lauri, 2000). För att de närstående ska 
klara av att finnas tills hands för den anhörige måste sjukvårdspersonal kunna möta de 
närståendes behov av tillräcklig information och känslomässigt stöd. Utmaningen ligger då i 
att sjukvårdpersonalen också måste ta till vara på och värdesätta den kunskap som närstående 
besitter om sin och patientens situation, så att de kan känna sig trygga med att lämna den 
sjuke i vårdpersonalens händer (Kirkevold & Strömsnes-Ekern, 2003). 
 
Denna studie är av betydelse då den kan öka sjuksköterskans kunskap om närståendes behov 
samt hur närstående kan och bör involveras då anhörig drabbas av cancer. Författarna ser 
också att resultaten i studien kan komma att omsättas i det praktiska vårdarbetet.  
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SYFTE 
 
Syftet med studien är att belysa närståendes behov av information och känslomässigt stöd då 
anhörig drabbats av cancer. 
 
Specifika Frågeställningar 
Hur ser de närståendes behov av information och känslomässigt stöd ut? 
Vilka förväntningar har närstående på informationen och stödet? 
 
 
METOD 
 
Denna studie är en litteraturstudie, vilket innebär att författarna har sökt igenom artiklar, 
kritiskt granskat dessa och sedan gjort en sammanställning av de artiklar som funnits 
relevanta. Artiklarna utgörs av tidigare genomförda empiriska studier.  
 
Innehållsanalys 
Vid användandet av kvalitativ innehållsanalys klassificerar författarna systematiskt och 
stegvist data för att sedan identifiera mönster och teman. Målet är att beskriva olika specifika 
fenomen (Forsberg & Wengström, 2003).  
 
Sökmetod 
Vid sökning av artiklar användes databaserna Electronic Library Information Navigator (Elin) 
som söker igenom flera olika databaser samtidigt, Cumulative Index of Nursing and Allied 
Health (Cinahl) som är specialiserad på omvårdnadsforskning samt Academic Search Elite 
vilken omfattar flera akademiska områden. De primära MESH-termerna som användes var; 
cancer, family, nursing, spouses, emotional support, patients och helping. Sökorden sattes 
ihop så att de bildade olika kombinationer. Då vissa sökningar gav väldigt många träffar 
smalnades sökningen av genom att ändra eller lägga till nya sökord enligt de beskrivna ovan 
(Tabell 1). Även manuell sökning gjordes (Tabell 2). Referenslistor på lästa artiklar söktes 
igenom och där hittades nya för syftet relevanta artiklar som söktes upp i någon av 
databaserna. Författarna gick även igenom tryckta upplagor mellan år 1997-2006 av 
tidskriften Cancer Nursing som fanns på Blekinge Tekniska högskolebibliotek. Från 
tidskriften valdes artiklar ut efter granskning av titlar och lästa sammanfattningar där 
närståendes upplevelser berörts. Valda kvalitativa och kvantitativa artiklar presenteras i 
Bilaga 1, Tabell 3.   
 
Inklusionskriterier var de kvalitativa och kvantitativa artiklar som avsåg de närståendes 
situation då anhörig drabbats av cancersjukdom. I databasen Cinahl inkluderades artiklar 
publicerade efter 1997 eftersom databasen har detta som ett förvalsalternativ. I databasen Elin 
exkluderades de artiklar publicerade tidigare än 1990 då dessa artiklar ansågs vara för gamla 
och eftersom förvalsalternativen ser olika ut i de olika databaserna. Då prognosen vid cancer 
stadigt förbättrats de senaste decennierna och därför gett nya förutsättningar för patienten och 
dennes närstående exkluderades allt för gamla studier (Barlow, 2005). 
Artiklar som fokuserade på sjukvårdspersonal eller den sjukdomsdrabbade exkluderades. 
Exklusionskriterier var också artiklar som är skrivna på annat språk än engelska. 
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Tabell 1. Databassökning av utvalda kvalitativa och kvantitativa artiklar relevanta för 
studiens syfte 
 
Databas Sökord Antal träffar Utvalda 
Elin Spouses, 

cancer, nursing 
24 1 

Elin Support, 
family, cancer, 
nursing 

111 2 

Cinahl Emotional 
support [ti], 
nursing, cancer 

10 1 

 
Tabell 2. Manuell sökning av utvalda kvalitativa och kvantitativa artiklar relevanta för 
studiens syfte 
 
Hittad i: Utvalda 
Tidskrift: Cancer Nursing 2 
Studerad referenslista i artikel: Patients 
perceptions of emotional support and 
information provided to family members, 
2005. 

1 

 
 
Analysmetod 
Författarna har valt att kvalitativt analysera de kvalitativa och kvantitativa artiklarna enligt 
Graneheim och Lundmans (2003) metod. Analysmetoden fokuserar på innehåll och 
sammanhang samt lägger tonvikten på skillnader, likheter, koder och kategorier. Manifest 
innehållsanalys innebär en analys av texten som den är utan att tolka eller försöka förstå 
innehållet, medan latent innehållsanalys innebär att författarna identifierar meningsbärande 
enheter, genomför kodning av kategorier och identifierar centrala teman (Forsberg & 
Wengström, 2003). 
 
De kvalitativa studierna analyserades genom en kombination av manifest och latent 
innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod (2003).  
 
Steg 1: Författarna läste igenom artiklarna var för sig för att få en övergripande förståelse för 
artiklarna i sin helhet.  
 
Steg 2: Därefter läste författarna resultaten i studierna upprepade gånger och plockade ut 
meningsbärande enheter. För att öka tillförlitligheten i studien skrev författarna ned enheterna 
var för sig. Samtliga enheter granskades och de som överensstämde mest med studiens syfte 
plockades ut för vidare analys. 
 
Steg 3: De meningsbärande enheterna klipptes ut och kondenserades, detta för att korta ner 
texten men fortfarande behålla det centrala i innehållet.  
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Steg 4: De kondenserade enheterna kodades in i grupp från A till och med D. Dessa koder 
bildade därefter kategorier.  
 
Steg 5: Kategorierna delades in i underkategorier/teman. 
 
Även de kvantitativa artiklarna analyserades genom steg 1 till 3 i Graneheim och Lundmans 
(2003) metod. Både det kvalitativa och det kvantitativa resultatet analyserades. 
 
Steg 1: Artiklarna lästes av författarna för att få en förståelse för innehållet.  
 
Steg 2: Författarna valde var för sig ut meningsbärande enheter från kvantitativ data, jämförde 
dessa med varandra och kom fram till ett gemensamt resultat.  
 
Steg 3: Dessa meningsbärande enheterna klipptes ut, kondenserades, översattes och 
kategoriserades. För att kunna sammanställa resultaten placerades enheterna i två kategorier. 
 
 
RESULTAT 
 
Resultatet baseras på analysen av fem kvalitativa och två kvantitativa artiklar, vilka redovisas 
i Bilaga 1, Tabell 3. Samtliga artiklar berör närståendes upplevelser av känslomässigt stöd och 
information varav en behandlar föräldrar till cancersjuka barn, en artikel åskådliggör mäns 
behov då deras maka drabbats av bröstcancer, två artiklar belyser närstående som 
anhörigvårdare och tre artiklar beskriver närstående utan någon specifik avgränsning. Tre av 
studierna var genomförda i Skandinavien samt ytterligare två i norra Europa.  
Därtill kom vardera en artikel med studier genomförda i USA respektive Kina. Samtliga 
artiklar innefattar endast närstående i vuxen ålder. 
 
Totalt fann författarna 54 meningsbärande enheter, varav 38 kommer från de kvalitativa och 
16 kommer från de kvantitativa artiklarna. I Bilaga 2, Tabell 4 redovisas de meningsbärande 
enheter, från de kvantitativa artiklarna, som bäst knöt an till studiens syfte. Kondenseringen 
av de kvantitativa artiklarna mynnade ut i två kategorier: Tillgång av stöd från 
sjukvårdspersonalen och Typ av stöd. Resultatet redovisas utifrån dessa kategorier. 
Meningsbärande enheter och kondensering framgår i Bilaga 3, Tabell 5.  
Meningsbärande enheter, kondensering, kategorier och underkategorier vid analys av 
kvalitativa artiklar framgår i Bilaga 4,Tabell 6. Kondenseringen resulterade i fyra kategorier: 
Uttryck för tillräckligt känslomässigt stöd och information, Vägar till känslomässigt stöd och 
information, Uttryck för otillräckligt känslomässigt stöd och information och Uttryck för 
känslomässigt stöd och information. 
 
Uttryck för tillräcklig känslomässigt stöd och information  
Tillräckligt känslomässigt stöd innebar att ha någon nära och att ha någon att kunna prata med 
(Persson, Rasmusson & Rahm Hallberg, 1998). Förmågan att kunna lyssna och visa 
medkänsla och empati ansåg närstående var viktiga egenskaper hos sjukvårdspersonalen 
(Williams, 1992; Persson et al., 1998). Närstående kände att de hade hjälp av den information 
de fick från sjukvårdspersonal angående de anhörigas hälsa och om de planerade 
omvårdnadsåtgärderna (Mok, Chan, Chan & Yeung, 2003). Närstående som tillsammans med 
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anhörig mottog information från sjukvårdspersonalen, upplevde detta som positivt. Detta 
medförde att de senare kunde diskutera informationen tillsammans (Persson et al., 1998). 
 
Vägar till känslomässigt stöd och information  
Närstående uttryckte att sjukvårdspersonal var en viktig källa, både för information och 
känslomässigt stöd (Chambers, Ryan & Connor, 2001). Samtidigt fann de känslomässigt stöd 
hos andra närstående, släktingar och vänner (Persson et al., 1998; Williams, 1992). De 
hämtade också information från litteratur som jämfördes med den de fått av 
sjukvårdspersonalen och de närstående ansåg inte alltid sjukvårdspersonalens information 
som mest tillförlitlig (Persson et al., 1998). Att aktivt söka information var ett sätt för 
närstående att hantera sin situation (Rees, Bath & Lloyd-Williams, 1998). Andra närstående 
delade dock inte sin upplevelse med, eller sökte stöd hos sina släktingar eller vänner. Detta 
trots de fördelar det kan medföra att få hjälp och stöd att ta sig igenom en svår period i livet 
(Mok et al., 2003). Många närstående ansåg att skriftlig information var sekundär till muntlig 
och den skriftliga kunde aldrig ersätta informationen de fått av sjukvårdspersonalen (Rees et 
al., 1998).  
 
Uttryck för otillräcklig känslomässigt stöd och information  
Många av de närstående kände att de hade fått lite eller inget känslomässigt stöd. De var 
missnöjda och kände sig ignorerade (Rees et al., 1998), övergivna och ensamma i sin situation 
(Chambers et al., 2001). De närstående som uppgav att de inte fått tillräckligt känslomässigt 
stöd menade att sjukvårdspersonalen var frånvarande och oförstående (Persson et al., 1998). 
Då sjukvårdspersonal inte såg den närstående som en tillgång i vården av den anhöriga, gav 
dem provresultat direkt eller tog deras oro på allvar kände de närstående ilska och förtrytelse 
(Williams, 1992). En annan del som bidrog till att förstärka dessa känslor var att vänner och 
bekanta uttryckte empati för den anhörige och fick då den närstående att känna sig utanför och 
bortglömd. Närstående kände att de inte kunde delge sin oro och rädsla med sin anhörige. En 
del av de närstående som inte hade någon att dela sina känslor med använde en dagbok eller 
gömde sina känslor för omvärlden (Persson et al., 1998). Närstående tyckte att 
sjukvårdspersonalen skulle erbjuda dem information om den anhöriges tillstånd, eftersom det 
för många närstående var jobbigt och obekvämt att ta kontakt med sjukvårdspersonalen (Rees 
et al., 1998). Ofta fick närstående informationen från den anhörige själv, vilket ökade risken 
för missförstånd. De närstående hade en känsla av att den anhörige undanhöll information 
från dem (Persson et al., 1998). Avsaknaden av känslomässigt stöd var tydligast i 
krissituationer då de närstående inte visste var de kunde vända sig (Chambers et al., 2001).  
 
Uttryck för behov av känslomässigt stöd och information 
Flera närstående uppgav att de hade samma behov av information som den anhöriga och ville 
därför att hela familjen skulle få den muntliga informationen vid samma tillfälle. Närstående 
behövde inte bara information för sin egen skull utan även för att kunna stötta den anhöriga i 
dennes situations (Rees et al., 1998, Chambers et al., 2001). Att förstå och stötta 
närståenderollen uppfattades som en viktig del i vårdandet av familjen (Williams, 1992). 
Närstående ville att deras anhöriga skulle vara under uppsyn även när de befann sig på 
avdelningen, i annat fall kände de sig osäkra på om den anhörige var väl omhändertagen 
under de perioder då den anhörige var själv på avdelningen (Persson et al., 1998). Ett behov 
av information om tillgänglig hjälp i form av ekonomiskt stöd och hjälp med avlastning, 
framkom också i resultatet (Chambers et al., 2001).  
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Tillgång av stöd från sjukvårdspersonal 
Många närstående uppgav att sjukvårdspersonalen fanns tillgänglig på avdelningen och 
tillgodosåg deras behov av känslomässigt stöd och information. De flesta fick dock själva 
söka upp sjukvårdspersonalen och uttryckte missnöje över detta. En del närstående tyckte att 
de endast fått information om de uttryckligen bett om det (Åstedt-Kurki, Paunonen & Lehti, 
1997; Eriksson, Arve & Lauri, 2006). Sällan eller aldrig frågade sjukvårdspersonalen de 
närstående om deras välbefinnande och hur de uppfattade sin situation (Eriksson et al., 2006). 
Några närstående uppgav att de fick sina behov av känslomässigt stöd tillgodosedda genom 
att sjukvårdspersonalen visade intresse för hela familjens välmående och för hur familjen 
hanterade situationen (Åstedt-Kurki et al., 1997).  
 
Typ av stöd 
Närstående menade att de hade fått mest information som berörde den anhöriges hälsa och 
behandling. De uppgav att de saknade information om ekonomisk hjälp och förmåner och att 
sådana frågor inte diskuterats med dem (Åstedt-Kurki et al., 1997; Eriksson et al., 2006). 
Enligt de närstående gav sjukvårdspersonalen mer känslomässigt stöd än stöd i form av 
information. Den information som de närstående fick stämde dock, enligt dem själva, 
överrens med deras behov. Den typ av känslomässigt stöd som uppskattades mest var att 
sjukvårdspersonalen accepterade och lyssnade på den närstående (Eriksson et al., 2006). En 
klar majoritet kände sig välkomna på avdelningen (Åstedt-Kurki et al., 1997). 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes eftersom den på grund av tidsramen för studien, ansågs vara den 
mest lämpliga metoden. Författarna hade önskat att göra en empirisk studie, men efter samtal 
med representanter från Blekinge Tekniska Högskola, beslutades att en litteraturstudie skulle 
göras.  
 
Insamlingen av litteratur för studien gjordes systematisk och noga, trots det var det svårt att 
hitta artiklar vilka direkt stämde överens med författarnas syfte. Vissa av artiklarna var även 
äldre än vad som önskats. Detta kan ha påverkat resultatet då forskning inom cancer ständigt 
utvecklar nya behandlingar och på så vis ändrar prognosen för den cancersjuke.  
 
Författarna genomförde både elektronisk genomsökning av databaserna Elin, Cinahl, 
Academic Search Elite samt manuell genomsökning av tidskriften Cancer Nursing och 
referenslistor i andra lästa studier. Om sökningen hade omfattat fler databaser hade möjligen 
fler för syftet relevanta artiklar hittats. För att få så ett så brett och lämpligt urval som möjligt 
i valda databaser söktes artiklar på engelska då detta gav fler träffar i jämförelse med sökning 
på svenska. 
 
Dessutom gjordes en bred ansats för att finna gruppen ”närstående”. Ingen avsmalning 
gjordes till kön, ålder, cancerdiagnos, prognos, i vilket skede deras anhöriga befann sig eller 
vilket land studien var utförd i. Detta arbete omfattar dessutom både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar då författarna både ville få en bredare förståelse för själva behovet av 
information och känslomässigt stöd hos de närstående samt för att tydligare studera samband 
och likheter i behoven, beroende på om kvalitativa eller kvantitativa studier genomförts. 
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Att använda fler exklusionskriterier hade dock medfört att vi haft än färre studier att 
analysera. Bristande i det manuella sökandet var att flera nummer av Cancer Nursing 
saknades. Då artiklarna innefattar olika länder, åldrar, kön och cancerdiagnoser och då 
resultatet i flera fall överrensstämmer med varandra stärker detta studiens tillförlitlighet.  
 
Metoden för analysarbetet baserades på Graneheim och Lundmans (2003) metod vilken ofta 
används inom omvårdnadsforskning. En kvalitativ metod var nödvändig att använda för att få 
en djupare förståelse för de närståendes behov och känslor. Genom att följa stegen i processen 
förenklades arbetet med att hitta meningsbärande enheter och bilda lämpliga kategorier. Delar 
av analysarbetet genomförde författarna var och en för sig och diskussion fördes för att nå ett 
gemensamt beslut i samstämmighet, något som borde stärka studiens validitet.  
 
Resultatdiskussion 
Resultatet av studien visar att de närstående har samma behov av information och 
känslomässigt stöd som sina anhöriga. Sjukvårdspersonalen måste lyssna till och ta hänsyn 
även till deras behov. Även om sjukvårdspersonalen i första hand har ansvar för och ska vårda 
den anhörige, behöver de närstående också stöd och hjälp. Dels för att de ska kunna vara till 
nytta för både den anhörige och sjukvårdspersonalen och dels för att klara av att leva med 
någon som är allvarligt sjuk, vilket styrks av Reitan & Schölberg (2003). En del i att vara 
närstående innebär att kunna stötta sin anhörige i deras situation. Resultatet visar att 
närstående har behov av att sjukvårdspersonalen hjälper dem med detta. Det har också visat 
sig att närstående har dragit nytta av att kunna prata om sin situation, sin oro och sina behov 
(Rose, 1999).  
 
Det är viktigt för de närstående att känna sig accepterade av sjukvårdspersonalen och få 
möjlighet att i en trygg miljö uttrycka sina känslor. Om de närstående vet att 
sjukvårdspersonalen finns där även för dem, har de lättare att själva ta kontakt och ge uttryck 
för sina behov (Eriksson & Lauri 2000). Det har visat sig i den familjefokuserade 
omvårdnaden som oftare förekommer inom barnsjukvården än i vuxensjukvården. Där läggs 
fokus på familjen som en enhet och det ses som en självklarhet att närstående integreras i 
vården av den anhörige (Enskär, 1999). En av de utvalda artiklarna fokuserade på närstående 
till cancersjuka barn. Inom barncancersjukvården arbetar sjukvårdspersonalen i så kallade 
multidisciplinära team. I dessa team samarbetar bland annat barnläkare, sjuksköterska, 
undersköterska, kurator, psykolog, sjukhuspräst, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist, för 
barnets och familjens bästa. Den dagliga omvårdnaden sköts av föräldrarna med stöd av 
sjukvårdspersonalen, för att barnets ska känna sig så tryggt som möjligt i sjukhusmiljön. Barn 
har ett större behov än vuxna cancersjuka, av att vara nära sina föräldrar (närstående) under 
sjukhusvistelsen (Enskär, 1999). Vår studie visar att närstående till barn oftare definierar stöd 
och hjälp i affektiva termer och att närstående till barn i större utsträckning än närstående till 
vuxna, vände sig till varandra för att få känslomässigt stöd. De delade sina tankar och känslor 
och stöttade varandra i svåra situationer. 
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Våra resultat visar att den information som ansågs vara tillräcklig rörde bland annat den 
anhöriges tillstånd, diagnos, prognos och på vilket sätt den närstående kunde vara praktiskt 
involverad i vården. Detta påvisar även Eriksson & Lauri (2000) i sin studie. Närstående som 
upplevde det känslomässiga stöd och den information de fått som tillräcklig beskrev hur 
sjukvårdspersonalen tagit hänsyn till deras behovoch visat dem empati och medkänsla. Detta 
ledde till att de kände förtroende till sjukvårdspersonalen och kunde lita på att deras anhöriga 
fick den bästa möjliga vården. 
 
Resultatet visade också brister i det känslomässiga stödet till de närstående till 
cancerpatienter. Detta verkar inte enbart gälla närstående till just denna patientgrupp utan 
liknande resultat finns även inom till exempel vården av hjärtsjuka. En studie gjord inom 
hjärtsjukvård visar att det liknande brister finns inom detta område. Cirka en tredjedel av de 
närstående till hjärtpatienter upplever det känslomässiga stödet som otillräckligt (Tarkka, 
Paavilainen, Lehti & Åstedt-Kurki, 2003). De närstående, i denna analys, menade att det 
ligger i sjukvårdspersonalens ansvar att se till att de får den hjälp de behöver. En annan viktig 
aspekt var att det är svårt att förutse vilka behov de närståede kommer att ha, varje närstående 
måste bedömmas individuellt för att få just sitt behov av information och känslomässigt stöd 
tillgodosett. Vi anser att sjukvårdspersonal måste se fördelarna med att patienterna har en 
fungerande närmiljö där närstående stöttar och medverkar i vården av den sjukdomsdrabbade 
och arbeta för att närstående ska känna sig mer delaktiga i vården. Närstående som kände att 
de inte fått det känslomässiga stöd de behövt, ansåg sig förbisedda av sjukvårdspersonalen. 
Det är troligt att detta, även med mindre ansträngningar, kan undvikas på vårdavdelningar. 
Till exempel genom att sjukvårdspersonalen hälsar på närstående och söker ögonkontakt när 
dem när de passerar varandra i korridoren. 
 
När möjlighet ges, kan sjukvårdspersonal sätta sig ner med närstående och låta dem berätta 
hur de har det i sin vardag. Genom att använda sig av en strategi eller manual för 
närståendestöd inom sjukvården kan arbetet som avser stöd och information till dessa 
förbättras. Manualen kan exempelvis innefatta omfattning och innehåll av information, när i 
tiden och hur ofta det ska ges och hur individuella behov bör beaktas. Arbetet bör utvärderas 
med jämna mellanrum för att ta reda på hur anhörig, närstående och sjukvårdspersonalen 
uppfattar situationen. Sjukvårdspersonalen kan även erbjudas utbildning inom detta område. 
Även om sjukvårdspersonalen inte har varit i samma situation som den närstående, måste de 
försöka förstå hur den närstående uppfattar sjukdomen och försöka läsa av hur närstående 
hanterar situationen.  
 
Denna studie visar att närstående har ett stort behov av någon som lyssnar. Enligt Travelbee 
(1971) har sjuksköterskan två större funktioner där den första är att ”hjälpa individer, familjer 
och samhället att förhindra och hantera stress från sjukdom och lidande” och den andra 
funktionen är att ”hjälpa individer, familjer och samhället att finna mening i sjukdom och 
lidande” (s.22). Författarna tolkar detta som att sjuksköterskan, enligt Travelbee (1971) har en 
primär uppgift att föra en dialog med den sjukdomsdrabbade familjen och hjälpa samtliga 
individer i denna familj. En anledning kan vara att sjuksköterskan på avdelningar har en stor 
arbetsbörda i det medicinska arbetet och att den mellanmänskliga relationen får stå tillbaka till 
följd av detta.  
 
De närstående har rätt till information angående den anhöriges hälsa både för att hantera sin 
egen situation och för att motivera och uppmuntra den anhörige. Travelbee (1971) menar att 
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det ska finnas tillfällen för hela familjen att träffa sjukvårdspersonal för att få information och 
känslomässigt stöd tillsammans. Om sjuksköterskan inser att den hjälp hon ger den närstående 
även hjälper den sjukdomsdrabbade, skulle närstående kanske få den hänsyn och omtanke 
som de har rätt till. Ytterligare en aspekt är att sjukvårdspersonalen måste respektera vad den 
anhörige vill och dennes självbestämmanderätt, det är hon/han som bestämmer vem eller vilka 
som ska informeras och vara delaktiga i dennes situation. Det är sjuksköterskans uppgift att ta 
reda på vem den anhörige anser vara närstående och vem som eventuellt inte får informeras. 
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Konklusioner 
Sammanfattningsvis visar denna studie att närstående i stor utsträckning inte är tillfredsställda 
med det känslomässiga stöd och den information som de erbjuds idag. Den information som 
saknas berör sjukdomssituationen men också mer praktiska frågor i det dagliga livet som till 
exempel ekonomiskt stöd och barnpassning. Behovet av känslomässigt stöd är individuellt 
och sjukvårdspersonal bör ha vetskap om detta för på ett bra sätt möta närstående i en 
eventuell krissituation. 
 
Förbättringar i sjuksköterskans praktiska arbete för att tillgodose behoven hos närstående kan 
ske med relativt enkla medel, exemelvis genom att skapa rutiner och manual för hur stöd och 
information bör ges. Inspiration till åtgärder kan hämtas från barncancersjukvården, där 
sjukvårdspersonalen arbetar på ett mer familjefokuserat sätt.  
 
Författarna anser också det som sjukvårdspersonalens ansvar att se till att de närstående 
uppfattar och tolkar, den information som ges, på rätt sätt genom att information ges vid flera 
tillfällen och att de närstående uppmuntras till att ställa frågor. På detta sätt kan missförstånd 
och ytterligare oro och ångest hos både närstående och anhörig undvikas. 
 
Resultatet i studien kan användas i sjuksköterskans praktiska verksamhet på så sätt att rutiner 
kring känslomässigt stöd och information till närstående kan skapas. Genom att redan vid 
inskrivningen på avdelningen ta reda på vilka behov och förväntningar på känslomässigt stöd 
och vilken typ av information både anhörig och närstående har, kan missförstånd och risken 
att de känner sig försummade undvikas. Till exempel kan möten rutinmässigt bokas in då 
både anhörig och närstående närvarar. Det kan även vara en fördel om läkare eller kurator 
finns att tillgå. Ansvaret för kontakten med de närstående och för att dessa möten blir av ska 
dock vara sjukvårdspersonalens ansvar 
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     Bilaga 1 (1/3) 
 
Tabell 3: Artikelöversikt 
Författare/år/land Titel Syfte Metod Resultat Kvantitativ/

Kvalitativ 
Chambers, M., 
Ryan, A. A. & 
Connor, S. L. 
(2001) Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing. 
Northern Ireland 
 
 

Exploring the 
emotional 
support 
needs and 
coping 
strategies of 
family 
carers´ 

To investigate 
family carers´ 
emotional support 
needs and coping 
strategies 

A letter 
contained info 
about the 
project was 
sent out to a 
convenient 
sample of 
known family 
carers in a 
local health 
board area. 14 
replies were 
received. Semi 
structured 
focus group 
interviews 
lasted for just 
over two 
hours. 

Health care 
professionals 
should 
become more 
proactive in 
assessing and 
meeting 
carers´ 
emotional 
support needs 

Kvalitativ 

Eriksson, E., 
Arve, S. & Lauri, 
S. (2006) 
European 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
Finland 

Informational 
and 
emotional 
support 
received by 
relatives 
before and 
after the 
cancer 
patient´s 
death 

Describe relatives´ 
perceptions of the 
receipt of support 
before and after the 
cancer patient´s 
death in health care 
centers and in 
hospice 

Structured 
questionnaire 
where 
administered 
to 376 
relatives of 
cancer patients 
who had died 
in a health 
care center 
and in one 
hospice, 
during a two 
year period. 

That relatives 
did not 
receive 
enough 
information 
from health 
care 
professionals 

Kvantitativ 



   

 

Mok, E., Chan, 
F., Chan, B. & 
Yeung, E. (2003) 
Cancer Nursing. 
China 

Family 
Experiences 
Caring for 
Terminally 
Ill Patients 
With Cancer 
in Hong 
Kong 

To describe how 
family caregivers 
experience their role 
of being the main 
caregivers for a 
terminally ill patient 

Tape-recorded 
interviews, 
lasting 1-2 
hours, with 24 
caregivers 
whose family 
members had 
died within six 
months to one 
year before the 
study. 
Interviews 
analyzed with 
a grounded 
theory 
qualitative 
method. 

The 
caregivers did 
not perceive 
the work of 
caring as a 
burden. 

Kvalitativ 

Persson, L., 
Rasmusson, M. 
& Rahm-
Hallberg, I. 
(1998) Cancer 
Nursing. 
Sweden 

Spouses´ 
view during 
their 
partners´ 
illness and 
treatment 

To investigate 
spouses´ views of 
their own situations 
immediately after 
their partners were 
diagnosed 

One hour tape-
recorded 
qualitative 
interviews 
with open 
ended 
questions. 
Sample was 
taken from AL 
and HML 
patients. 65 
patients 
responded. Of 
38 married 
patients 9 
spouses 
volunteered to 
participate. 
Subsequent 
structural 
analyses.  

Spouses were 
severely 
distressed in 
all senses 
causing 
changes in the 
couple’s 
mutual 
relationship. 

Kvalitativ 



   

 

Rees, C. E., 
Bath, P. A., 
Lloyd-Williams, 
M. (1998) 
Journal of 
Advanced 
Nursing 
Great Britain 

The 
information 
concerns of 
spouses of 
women with 
breast 
cancer: 
patients´ and 
spouses´ 
perspectives  

To explore the key 
information concern 
of spouses of 
women with breast 
cancer from the 
patients´ 
perspectives/spouses 
perspectives 

Qualitative 
approach. 
Based on four 
focus groups, 
one with 
spouses (n=9) 
and three with 
women with 
breast cancer 
(n=11, 7, 12). 
Tape-recorded 
discussions 
transcribed in 
full.  

The 
informational 
needs of 
spouses are 
highly 
individualistic 
and should be 
treated as 
such. 

Kvalitativ 

Williams, H.A. 
(1992) Journal of 
Pediatric 
Oncology 
Nursing. 
 USA 

Comparing 
the 
Perception of 
Support by 
Parents of 
Children 
With Cancer 
and by 
Health 
Professionals 

To describe how 
parents of children 
with cancer perceive 
support.  

Interviewed 
the families of 
fifteen 
children. 
Participant 
observation 
and in-depth  
interviews 
where used to 
collect data 
All interviews 
were tape-
recorded and 
subscribed. 

The primary 
way the 
parents 
perceived 
support was 
any activity 
that met their 
affective 
needs 

Kvalitativ 

Åstedt-Kurki, P., 
Paunonen, M. & 
Lehti, K. (1997) 
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
Finland 

Family 
members´ 
experiences 
of their role 
in a hospital: 
a pilot study 

To explore the 
experiences of 
family members in 
their role of relative 
in a situation were 
next of kin has been 
admitted to hospital 

Posted 
questionnaires 
with multiple 
choice 
answers to 70 
family 
members, 50 
family 
members 
answered. 
Qualitative 
data analysis 
was 
conducted. 

The most 
important 
way in which 
the hospital 
supported 
families was 
to keep them 
informed 
about the 
patients care 
and treatment 

Kvantitativ 

 
 
 
 
 



   

 

 
BILAGA 2 (1/1) 
 

Tabell 4: Analys av resultaten i de kvantitativa artiklarna 
Informational and emotional support received 
by relatives before and after the cancer 
patient´s death 

Family members´ experiences of their role 
in a hospital: a pilot study 

85 % var nöjda med den information de fick 
medan 47 % inte fick någon alls, eller var 
tvugna att be om den  
 
Närstående ansåg att spridningen av 
information var bättre än innehållet 
 
Närstående uppgav att de fått något stöd från 
sjukvårdspersonal 
 
 

¾ ansåg att de fick den information de 
behövde på sjukhuset 
 
1/3 tyckte att sjukvårdpersonalen brydde sig 
om familjens välbefinnande 
 
Cirka 25 % var tvungna att själv söka upp 
sjukvårdspersonal för att prata med dem 
 
Cirka 60 % uppfattade sjuksköterskan som 
tillgänglig när de besökte sjukhuset 

De närstående uppgav att de fått mest 
information om den anhöriges sjukdom, 
behandling (72 %) och minst information 
angående ekonomiskt stöd samt förmåner  
(59 %) 
 
Det stöd som ansågs vara viktigast var att de 
närstående kände sig accepterade (90 %) och 
att någon lyssnade på dem (85 %) 
 
Sjukvårdspersonal gav mer känslomäsigt stöd 
än stöd i form av information 
 
 

Familjerna hade fått mest stöd i form av 
information om den anhöriges behandling 
och omvårdand (77 %) 
 
 
 
90 % av de närstående ansåg att de kunde 
ringa till sjukhuset och få den information 
de behövde angående den anhörige. 
 
 

55 % uppgav att sjukvårdspersonalen sällan 
eller aldrig ville prata om den närståendes 
situation 
 
Närstående upplevde att sjukvårdspersonal 
gav en del känslomässigt stöd 
 
88 % sade att den information de fick var 
ärlig och mötte deras egna behov 

86 % av de närstående kände sig välkomna 
på sjukhuset 

 
 



   

 

BILAGA 3 (1/1) 
 

Tabell 5 Exempel på kvantitativt analysresultat 
Meningsbärande enhet Kondensering Kategori 
Health care professionals 
provided more emotional 
support then informational 
support 

Sjukvårdspersonal gav mer 
känslomässigt stöd än stöd i 
form av information 

Typ av stöd 

The types of support that 
were regarded as strongest 
were the acceptance of the 
relative and listening to 
relatives 

Det mest betydelsefulla 
stödet kom i form av 
acceptans och någon som 
lyssnar 

Typ av stöd 

Most relatives said the 
information they received 
was honest and attuned with 
their own needs 

De flesta närstående tyckte 
att informationen var 
uppriktigt och stämde med 
deras behov 

Typ av stöd 

The majority said they felt 
welcome at the ward 

Majoriteten kände sig 
välkomna på avdelningen 

Typ av stöd 

Relatives reported having 
received some support from 
health care professionals 

Närstående uppgav att de fått 
något stöd från 
sjukvårdspersonal 

Tillgång av stöd från 
sjukvårdspersonalen 

One third of the respondents 
felt that the nursing staff took 
an interest in the families 
well-being and in how they 
were coping with the 
situation 

En tredjedel tyckte att 
sjukvårdspersonalen visade 
intresse för familjens 
välbefinnande 

Tillgång av stöd från 
sjukvårdspersonalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

BILAGA 4 (1/2) 
 
Tabell 6: Exempel på analys av kvalitativa artiklar. 
Meningsbärande enheter Kondensering Kod Kategori Underkategori/Tema 
The satisfied spouses 
stated that staff members 
were present, competent 
and empathetic 
Persson, L., Rasmusson, 
M., Rahm Hallberg, I. 
(1998) 

Nöjda närstående: 
sjukvårdspersonal 
var närvarande, 
kompetenta och 
empatiska 

A Uttryck för 
tillräckligt 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Tillvägagångssätt för 
att ge tillräckligt 
känslomässigt stöd 
och information 

Emotional support was 
also needed and meant  
having someone to be 
close to and talk to, but 
obtaining it depended on 
the availability of and 
good relationship with 
parents, friends or others 
Persson, L., Rasmusson, 
M., Rahm Hallberg, I. 
(1998) 

Känslomässigt 
stöd är att vara 
någon, ha någon 
att prata med. 
Men om man fick 
stödet var 
beroende av 
tillgängligheten 
på goda relationer 
till föräldrar, 
vänner och andra 

A Uttryck för 
tillräckligt 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Definition av 
tillräckligt 
känslomässigt stöd 
och information 

The carers remarked that 
health care professionals, 
such as nurses and 
doctors, were an 
important source of 
support for both their 
informational and 
emotional needs. 
Chambers,  
M., Ryan, A. A., Conner, 
S. L. (2001) 

Närståendevårdar
na påpekade att 
sjukvårdspersonal 
var en viktig källa 
för information 
och känslomässigt 
stöd. 

B Vägar till 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Känslomässigt stöd 

To gain knowledge, the 
spouses used relatives, 
friends and literature, 
factual as well as 
fictional. They compared 
what they learned with 
the information gained 
from professionals. It 
was not self-evident that 
doctor’s information was 
accepted as the most 
reliable. Persson, L., 
Rasmusson, M., Rahm 
Hallberg, I. (1998) 

För att få kunskap 
använde sig 
närstående av 
släktingar, vänner 
och litteratur och 
jämförde detta 
med vad 
sjukvårdspersonal
en sade. Inte 
självklart att 
informationen 
från doktorn var 
mest tillförlitlig. 

B Vägar till 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Information och 
kunskap 



   

 

The collective response 
from the group was that 
they had little emotional 
support: we just feel 
abandoned; you feel 
there is nobody out 
there. Chambers,  
M., Ryan, A. A., Conner, 
S. L. (2001) 

Alla närstående 
tyckte de fick för 
lite stöd. Kände 
sig övergivna, 
ingen som brydde 
sig. 

C Uttryck för 
otillräcklig 
information 
och 
känslomässigt 
stöd 

Känslor i samband 
med otillräcklig 
information och 
känslomässigt stöd 

Many spouses argued 
that they should not have 
to approach medical staff 
and ask them questions. 
They argued that the 
medical staff should 
offer them information. 
Rees, C. E., Bath, P. A., 
Lloyd-Williams, M. 
(1998) 

Många närstående 
ansåg att de inte 
skulle behöva 
söka upp 
sjukvårdspersonal
en, utan att de 
skulle bli en 
erbjudna den 
informationen 

C Uttryck för 
otillräckligt 
känslomässigt 
stöd och 
information  

Orsaker till känslan 
av otillräcklig 
information och 
känslomässigt stöd 

Several female 
participants also 
expressed that they 
would like health care 
professionals to talk to 
there spouses. Rees, C. 
E., Bath, P. A., Lloyd-
Williams, M. (1998) 

Flera kvinnliga 
cancersjuka ville 
att 
sjukvårdspersonal 
pratade med deras 
närstående. 

D Uttryck av 
behov av 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Anhörigas bild av de 
närståendes behov av 
information och 
känslomässigt stöd 

Several spouses 
explained that they have 
similar informational 
needs to there wives. 
Rees, C. E., Bath, P. A., 
Lloyd-Williams, M. 
(1998) 

Många närstående 
har samma behov 
av information 
som sina fruar. 

D Uttryck av 
behov av 
känslomässigt 
stöd och 
information 

Närståendes 
uppfattning om sitt 
behov av information 
och känslomässigt 
stöd 

 




