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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: I Sverige insjuknar omkring 1200 personer av hjärntumörer varje år. De olika 

symtom som visar sig beror på var i hjärnan tumören är belägen. Livet förändras och 

framtiden blir oviss för den person som drabbas i samband med diagnosticeringen men även 

familj och nära vänner påverkas. Prioriteringar förändras och vardagen blir inte sig lik. 

Syfte: Att belysa närståendes upplevelser när en patient drabbats av hjärntumör. Metod: 

En litteraturstudie med kvalitativa artiklar granskades enligt Evans (2002) analysmetod. 

Resultat: Sjukdomen orsakar en ökad börda hos närstående som tar ansvar för omvårdnad 

och svåra beslut, livet blir en kamp och acceptans mot en oviss framtid. Relationen mellan 

närstående och patient blev viktig och ingav trygghet för båda parter. En viktig faktor för den 

närstående var information och stödet från familjemedlemmar, vänner och vårdpersonal.  

Slutsats: De närstående behöver mer uppmärksamhet av vårdpersonalen för att tillgodose 

deras behov av stöd och information. Kunskap och utbildning om närståendes upplevelse 

ökar förutsättningen för sjuksköterskan att erbjuda bättre stöd om praktiska och existentiella 

frågor som finns hos den närstående. Det kan bidra till att närstående blir synliggjorda i 

vården och upplever trygghet.  

Nyckelord: hjärntumör, närstående, stöd, upplevelse 

  

  



ABSTRACT 

Background: In Sweden, about 1200 people suffer from brain tumors every year. The 

different symptoms that appear depends on where in the brain the tumor is located. Life is 

changing, and the future becomes uncertain for the person affected by the diagnosis, but also 

the family and close friends are affected. Priorities change, and everyday life does not look 

the same anymore. Aim: To highlight the experiences of being close carer when a patient 

suffers from a brain tumor. Methods: A literature study with qualitative articles was 

reviewed according to Evans (2002) analysis method. Results: The disease causes an 

increased burden on the carer by being responsible for difficult decisions, life becomes a 

struggle and acceptance against an uncertain future. The relationship between carers and 

patient became important and provided security for both parties. An important factor for the 

carers was the information and support of other family members, friends and healthcare 

professionals.  

Conclusions: The carer needs more attention from the healthcare staff to meet the need of 

support and information. Knowledge and education about the experience of close carers 

increases the prerequisite for the nurse to provide better support for practical and existential 

issues to the carer. It can contribute to make carers visible in the care and experiencing 

safety.   

Keywords: Brain tumor, carers, experiences, support    
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1 INLEDNING  

Det förslag på ämnesområde som valts till detta examensarbete att vara närstående till 

patient med hjärntumör kommer från Carina Palesjö, Universitetsadjunkt på Mälardalens 

Högskola i Eskilstuna. Intresset för ämnet väcktes genom att båda författarna har mött 

närstående och patienter i arbetet inom sjukvården, och fått viss insyn i vad det innebär att 

leva med hjärntumör och de komplexa symtom som sjukdomen för med sig. Närstående 

närvarar många gånger som stöd när patienten som drabbats av hjärntumör genomgår 

konsultation, behandling och provtagningar. I sjuksköterskans roll ingår det att bemöta och 

kommunicera med både patient och närstående. Författarna har sett exempel på att det 

kommunikativa samspelet mellan sjuksköterskan och närstående inte alltid uppfyller 

närståendes behov och önskemål. Genom ökad kunskap och förståelse för närståendes 

upplevelse från diagnosbeskedet och under sjukdomsförloppet kan det leda till större 

förståelse för den svåra livssituation de befinner sig i att vårda en patient med hjärntumör. 

Förhoppningen med denna litteraturstudie är bidra med ytterligare kunskap om närståendes 

upplevelse när en patient drabbats av hjärntumör för att ge ökade förutsättningar för 

sjuksköterskan att kunna bemöta och ge det stöd till närstående som de har behov av i deras 

svåra livssituation. 

2 BAKGRUND  

Inledningsvis i bakgrunden definieras begreppet närstående. Sedan följer en kort allmän 

information om hjärntumör därefter redovisas styrdokument och riktlinjer. Fortsättningsvis 

redogörs patientens perspektiv kring att leva med hjärntumör. Valda teoretiska perspektivet 

beskrivs här och slutligen problemformulering.  

2.1 Definition av närstående  

Begreppet anhörig definieras som en ”person inom familjen eller bland de närmaste 

släktingarna”. Närstående benämns som en ”person som den enskilde anser sig ha en nära 

relation till”. Begreppet anhörigvårdare beskriver en ”person som vårdar närstående som är 

långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning” (Socialstyrelsen termbank, 2004). Ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv är närstående den personen som väljs ut av patienten, som 

kan vara maka/make, partner, förälder, barn, annan släkting, vän eller granne. Den 

närstående är ett viktigt sällskap och kan bidra med sammanhang och mening samt stabilitet 

i tillvaron för den som drabbats av sjukdom. Det är viktigt att se den närstående som en 
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person i fokus för vårdvetenskap. Människor är beroende utav varandra, så vid en långvarig 

sjukdom kommer den närstående spela en viktig roll i vårdandet, de tar på sig vårdansvaret 

och är därmed en viktig faktor för patienten, att få kunna bevara, återvinna hälsa och uppleva 

välbefinnande (Dahlberg & Segesten, 2010).  

2.2 Allmänt om hjärntumör  

I Sverige diagnostiseras omkring 1200 personer av hjärntumörer i varje år, varav 25% utgörs 

av meningiom, godartade tumörer. Maligna hjärntumörer innebär en fara för livet och mot 

de funktioner som definierar oss som de människor vi, och andra anser oss vara 

(Cancercentrum, 2016). Den vanligaste maligna formen av alla hjärntumörer utgörs av gliom 

som uppkommer ur gliaceller i hjärnans stödjevävnad. Tillväxt av maligna hjärntumörer sker 

genom att cancerceller har infiltrerats i hjärnvävnaden. Cellerna stimulerar sin egen tillväxt 

och har förmåga att dela sig i all oändlighet. När symtom uppstår som kan lokaliseras till 

hjärnområdet har det utsatta området ersatts av hjärnvävnad som inte fungerar. De olika 

bortfallssymtomen som kan uppträda är känselstörning, försämrad rörelseförmåga samt 

balansproblem. Tumörens tillväxt kan orsaka epileptiskt anfall vilket är ett symtom på en 

störning i den elektriska aktiviteten i hjärnans nervceller. Tumörer orsakar alltid ökat tryck 

eftersom hjärnvävnaden är innesluten i skallens hålrum. Symtom som orsakas av 

tryckeffekter är huvudvärk, kräkningar, tal- och hörselproblem. Synproblem kan vara 

symtom när synnerven direkt påverkas av tumören, eller när trycket inne i skallen ökar. De 

psykiska förändringar som kan uppstå påverkar patientens personlighet och kognitiva 

förmåga (Ericson & Ericson, 2012).  

2.3 Riktlinjer och sjuksköterskans värdegrund för omvårdnad 

Standardiserade vårdförlopp har syftet att cancerpatienter ska uppleva en välorganiserad, 

helhetsorienterad och professionell vård. Från att en välgrundad misstanke om att cancer 

finns ska tiden för start av behandling göras så kort som möjligt. Gällande vårdprogrammet 

för tumörer i hjärna och ryggmärg så har sjukvården begränsad möjlighet att bota 

sjukdomen. En ökad medvetenhet bland allmänhet och sjukvårdspersonal om tidiga 

alarmsymtom hos dem som drabbas av hjärntumör bör leda till snabb utredning 

(Cancercentrum, 2016). Epileptiskt anfall, neurologiskt bortfall, personlighetsförändring och 

kognitiv påverkan som utvecklas över tid, även ny eller påfallande huvudvärk som är 

annorlunda än vad som tidigare har upplevts är symtom som ska tas på allvar (Ericsson & 

Ericsson, 2012). Fyra huvudsakliga delar beskriver ett standardiserat vårdförlopp: Ingång, 

utredning, behandling och uppföljning. Det psykosociala arbetet har betydelse för patientens 

och närståendes livskvalitet och ska genomföras utifrån ett helhetsperspektiv. God 

omvårdnad för patienter med hjärntumör är stödjande insatser i rätt tid när symtom och 

biverkningar uppkommer. Det ingår också att undervisa patient och närstående att hantera 

symtom och biverkningar vilket bidrar till en ökad hälsorelaterad livskvalitet, en 

rehabiliteringsplan för patienten under hela sjukdomsförloppet är också värdefullt. För att 

öka överlevnad och livskvalitet krävs snabb handläggning och behandlingar som är 

betydelsefulla enligt standardiserat vårdförlopp. En namngiven kontaktsjuksköterska och en 
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skriftlig vårdplan bör alla patienter erbjudas. Närstående ska också erbjudas lämpligt stöd 

(Cancercentrum, 2016). 

Sjuksköterskors ansvar 

Inom de centrala värden för omvårdnad innefattar respekt för det sårbara, respekt för 

värdighet, respekt för integritet och respekt för självbestämmande. Det är grunden för 

omvårdnad och är värden vi inte kan undgå ifrån. Sårbarheten benämns som känsligt, 

mottaglig, skör och ömtåligt som utsätter människan för lidande. Sårbarhet involverar den 

biologiska sårbarheten när kroppen utsätts för fysiskt ingrepp, den sociala sårbarheten 

innebär människors handlingsmöjligheter och den kulturella sårbarheten handlar om 

värdegrunder och traditioner. När en patient är sårbar är det vårdpersonalens ansvar att 

hjälpa människan att överleva, växa eller uthärda. Genom att respektera en människas 

sårbarhet kan värdigheten värnas och respekteras. Den sårbara människan litar på att vården 

är riktad för att hjälpa hen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det tydliggörs i målet för 

hälso- och sjukvården, att god hälsa och en vård för hela befolkningen ska ges på lika villkor 

med respekt för allas lika värde (Hälso-och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). Det ligger i 

den legitimerade sjuksköterskans ansvar att erbjuda patienten möjlighet att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa och uppnå välbefinnande och livskvalité fram till döden, och 

detta ska eftersträvas oavsett kön, etnicitet, ålder och handikapp. Sjuksköterskan ska lindra 

lidandet, främja hälsa och undervisa samt stödja patienten och deras närstående under 

sjukdom. Det ska ske utifrån ett humanistiskt förhållningssätt där patientens värdighet 

bibehålls (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.4 Att leva med hjärntumör ur ett patientperspektiv 

Hjärntumörbeskedet kommer som en chock för många patienter och upplevs som en overklig 

händelse. Chockupplevelsen kan kvarstå en lång tid efter beskedet (Sterckx et al, 2015). Från 

den tidpunkt patienterna får sin diagnos börjar en känslostormande tid och osäkerhet om 

framtiden (Janda et al.,2008). Många patienter upplever svårighet att ta in information om 

prognosen för sjukdomen efter operation har utförts på grund av att de fortfarande befinner 

sig i chock. Det visar att tillfället för när information ges om prognosen har stor betydelse. 

Patienterna upplevde ibland brist på information, men de finns dem som förlitar sig helt på 

läkarens uttalande och eftersöker därför inte vidare information kring sjukdomen. Vid 

prognosbeskedet framkommer ibland upplevelsen av hopp hos patienterna om att just de är 

unika, att de inte är en del i den generella statistiken och att de har längre tid kvar att leva än 

vad läkaren förutspår. Det finns även patienter som förlorar allt sitt hopp vid 

sjukdomsbeskedet. En försäkran om att inte bli övergivna och få all behandling som är möjlig 

för att bota sjukdomen anses betydelsefull (Lobb, Halkett & Nowak, 2011). Önskemål 

uttrycks om att information förmedlas med medlidande och empati. Det är nödvändigt för 

många att få både skriftligt och verbal information vid diagnosbeskedet, men den form av 

stöd blir inte alltid bemött (Lobb et al., 2011; Janda et al., 2006). 

Oftast upplever patienterna det svårt att få ett riktigt grepp om den nya situationen. De 

saknar förståelse från sin omgivning för vilken fruktansvärd upplevelse det är att leva med 
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hjärntumör. Patienterna anser att främst grannar, vänner och kollegor är osäkra på hur de 

ska förhålla sig till dem och deras sjukdom. De anser även det oroväckande över bristen på 

information om hur deras behov kan tillgodoses på bästa sätt (Janda, Eakin, Bradley, Walker 

& Troy, 2006; Sterckx et al., 2015). De kan uppleva att deras behov inte blir besvarade från 

närstående eller sjukvårdspersonal, att de blir fråntagna rätten att fatta egna beslut. 

Maktlösheten över situationen resulterar i att de känner sig uteslutna från sina egna liv. När 

vänner inte längre vill behålla kontakten kan det leda till minskat självförtroende hos 

patienterna. Med hjälp av en inre styrka och vilja vidtar de åtgärder för att ta kontroll över 

deras nya tillvaro, att söka stöd och information hos en psykolog var ett sätt (Sterckx, et al., 

2015). Upplevelsen av hopp finns hos flera patienter, inte hopp över att bli helt återställd 

utan hopp om att ta sig igenom vardagen, hopp om att ha oföränderliga symtom och hopp 

om att kunna delta i aktiviteter som innan diagnosbeskedet. Likväl som olika behandlingar av 

hjärntumör ger hopp kan slutförd behandling väcka förtvivlan och osäkerhet (Lucchiari et al., 

2015; Sterckx et al, 2015:).  

Den ovissa prognosen gör att många slutar planera för framtiden. Hur symtom och diagnos 

påverkar den egna livskvalitén, och hur sjukdomen påverkar deras närstående och vänner var 

frågor som ställdes. Ett stort bekymmer hos patienterna med hjärntumör är tiden efter 

operation. Farhågor kring återhämtning och om operationen påverkat deras fysiska förmågor 

är vanligt. Ovisshet om den egna förmågan att kunna återgå till jobbet skapar oro och det 

leder även till oro över deras framtida ekonomiska situation (Halkett, Lobb, Oldham & 

Nowak, 2010; Philip et al., 2014). Hjärntumör orsakar fysiska och psykiska förändringar, 

men också social och kognitiv svikt vilket kan tvinga många patienter att upphöra med sitt 

arbete. Dessa förändringar kan orsaka symtom av ångest och depression (Petruzzi, 

Finocchiaro, Lamperti & Salmaggi, 2013). Sårbarhet och rädsla för att vara en börda för sina 

närstående gör att många patienter inte uttrycker sina känslor och behov. De 

livsförändringar som sjukdomen orsakar, att inte kunna utföra hushållssysslor eller att inte 

längre kunna köra bil upplevs svårt att acceptera. Patienternas beroende av andra blir tydligt 

för dem i dessa situationer när de inte längre självständigt kan hantera den egna vardagen 

(Halkett et al., 2010; Philip et al., 2014).  Fokus ligger på det omedelbara behov som finns här 

och nu, att hantera de dagliga behov som uppstår. Patienterna upplever det som att de alltid 

väntar i ett konstant tillstånd av osäkerhet över deras framtid. Många saknar en personlig 

kontakt inom sjukvården som kan ge genuin omvårdnad och stöd (Philip et al., 2014). Under 

tiden som sjukdomen framskrider upplever patienterna att den fysiska och psykosociala 

integriteten gradvis förändras vilket gör det omöjligt för dem att utföra tidigare sysslor. Det 

är mödosamt att ta beslut och ansvar över behandlingsalternativ speciellt när prognosen är 

osäker (Halkett et al., 2010). Fatigue är en trötthet, ett vanligt förekommande symtom i 

samband med cancersjukdom som inte försvinner genom vila eller sömn. Den kan starta 

innan diagnosen är fastställd och beskrivs som överväldigande, att all kroppslig energi 

avlägsnas som att kropp och sinne är åtskilda från varandra. Sinnet förmedlar en sak till 

kroppen och kroppen besvarar på ett annat sätt. Det är som att den trötta kroppen inte längre 

kan leva upp till uppsatta förväntningar. Tröttheten som de flesta patienterna med 

hjärntumör upplever är inte den normala trötthet som vanligtvis påverkar människor i 

allmänhet (Wu & Mc Sweeney, 2007). Trötthet är det som främst orsakar att de inte kan leva 

det liv som de önskar vilket leder till att även det sociala livet blir lidande. Det stöd som 
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främst efterfrågas är om hur de kan övervinna tröttheten och osäkerheten inför framtiden 

(Janda et al.,2008; Molassiotis et al., 2010).  

När patienter med hjärntumör inte kan vara aktiva som tidigare på grund av att den 

kognitiva förmågan är försämrad upplever många en försämrad livskvalité. Minnesförlust 

som ibland uppstår har en betydande inverkan på dagliga aktiviteter vilket även medför 

upplevelsen att vara en börda för sina närstående. När de fysiska symtomen gradvis 

förbättras strävar de efter att bli självständiga med målet att kunna återgå till sina arbeten 

och tidigare aktiviteter. Ett stort behov av att hälso- och sjukvårdspersonal hjälper dem att 

hantera olika symtom som uppkommer. Yoga och meditation anses bidra till att förbättra 

deras välbefinnande (Molassiotis et al., 2010). När symtom på hemipares, halvsidig 

förlamning visas och kognitiva försämringar identifieras finns betydande behov för att främja 

rörelse och att förhindra fallolyckor (Arber, Faithfull, Plaskota, Lucas, & De Vries, 2010). I 

samband med radioterapi och kemoterapi upplever flera patienter behov av stöd hos sina 

närstående. Genom att återuppta eller fortsätta arbeta bidrar det till att upprätthålla 

autonomi och bibehålla det sociala liv som finns kvar. Det är viktigt för dessa patienter att 

återställa det fysiska välbefinnandet (Lucchiari et al., 2015). Stöd från närstående som de kan 

förlita sig på under sjukdomstiden är viktig. Efter primärbehandlingen uppkommer behovet 

att återgå till sina tidigare aktiviteter, arbeta är ett sätt att komma tillbaka till livet de hade 

förr. När det är aktuellt är stöd från vänner och arbetskollegor avgörande för dem. 

Stödgrupper för patienter med hjärntumör nämns som en värdefull källa till information 

men också för att uppleva hopp (Janda et al., 2006). De beskriver att de förlorade kontakten 

med sin partner eller den sexuella attraktionen på grund av sjukdomen. Patienter som har 

barn uppger att föräldrarollen blir allt för ansvarsfull eller svår att upprätthålla. När 

patienterna talar om livets slutskede kan känslor av oro förekomma över att lämna sina 

närstående vilken är större än oron inför döden (Sterckx et al., 2015).  

 

2.5 Teoretiskt perspektiv  

Den teoretiska utgångspunkten som valts till detta examensarbete är Roys adaptationsmodell 

och det vårdvetenskapliga begreppet livsvärld. Att drabbas av hjärntumör innebär en stor 

omställning i livet, det är en anpassning till den nya kroppen och omgivningen och det blir en 

bearbetning av det som har skett. Roys teori fokuserar hur det är att leva i en föränderlig 

existens och hur människor upplever och anpassar sig i den nya tillvaron och därmed är 

motivet till vald teoretisk utgångspunkt och vad som eftersöks i detta examensarbete. Motiv 

till val av livsvärldsperspektivet är för att ge en inblick på hur verkligheten fungerar för 

närstående när en patient drabbats av hjärntumör.  

2.5.1 Callista Roys adaptationsmodell 

I Roys (2009) adaptationsmodell (RAM) beskrivs människan som ett system med förmågan 

till adaptation. Adaptation handlar om hur människan anpassar sig till en förändrad 
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livssituation och själv kunna påverka den på ett lämpligt sätt. Adaptation handlar också om 

att eftersöka balans och jämvikt i tillvaron. Det är en process där tänkande och kännande 

individer gör medvetna val för att skapa och bevara integritet. När adaptation misslyckas, 

hotas människans hälsa, då ska sjuksköterskan finnas som stöd för patienten att återta och 

bevara balansen igen. Människan definieras som en ”enhet i mångfald” som menas med att 

människan ses som en helhet, ur ett holistiskt perspektiv. Människan beskrivs som ett öppet 

system, med mindre mängd delar som är det inre systemet. I det inre systemet bildar 

kroppen, själen och anden tillsammans i en helhet. Och sedan finns ett yttre system som är 

familjen och samhället. Sjuksköterskan bör därmed beakta dessa två system som en helhet 

under vårdprocessen och sättet dessa påverkar varandra. 

Roys (2009) adaptationsmodell bygger på fyra funktionsområden; fysiologiska funktioner, 

självuppfattning, rollfunktion samt relation och samhörighet: De fysiologiska funktionerna 

har en inverkan på de basala funktionerna såsom sömn, vila, nutrition, elimination och 

vätska, elektrolytbalans och syremätningen. Om dessa behov tillfredsställs bevaras balansen 

och det fysiologiska välbefinnandet uppnås. Det grundläggande behovet här är att erhålla 

tillräckligt med resurser för att helhet och balans skapas i förhållande till förändrade 

resurser. Människans självuppfattning är kopplad till det fysiska och subjektiva jaget som 

hör ihop med behov av personlig, psykologisk och andlig integritet. Det fysiska jaget omfattar 

vår kroppsuppfattning och kroppsupplevelse. Den sist nämnda är sättet vi upplever hälsa 

eller ohälsa. Det personliga jaget är våra personliga egenskaper, våra värden och våra 

förväntningar vi har på livet och på oss själva, detta kallas för individens kognitiva process. 

Faktorer som påverkar självuppfattningen kan vara känslor av maktlöshet, stress, 

depression, oro eller att vara otillräcklig. Dessa är störningar på människans självuppfattning 

och som bör hanteras genom anpassning av den nya tillvaron. Rollfunktionen handlar om 

sättet vi hanterar sociala interaktioner med andra människor. Rollfunktionen beskriver 

människans behov att känna igen sin egen roll och att veta vem man är i en relation med 

andra. Det är att överge sin gamla roll och inta nya som är väsentligt i människans liv. 

Relation och samhörighet är kopplad till människans känslor, människans strävan efter att 

bevara vårdande och utvecklande relationer till andra och känna sig trygga i dessa. 

Relationerna handlar om förmågan att respektera, älska och värdesätta och på så sätt att 

dessa bevaras, respekteras och värdesätts av andra.   

Sammanfattningsvis beskriver Roys adaptationsmodell att en inre och yttre stimulus 

aktiverar hos individen hanteringsprocessen som då ger en beteendeliknande respons i 

förhållande till den fyra funktionsområdena. Responsen kan handla om att anpassning och 

främja människans integritet eller vara en respons utan verkan och därmed inte bidra till 

helhetsperspektivet (Roy, 2009).    

2.5.2 Livsvärld 

Ett livsvärldsperspektiv är ett sätt att se, förstå och beskriva, samt analyserar delar av den 

värld som erfars av människan, vilket innebär att patientens livsvärld bildar stomme för 

vårdandet. Livsvärld beskriver den verklighet som dag efter dag upplever människan och som 

omedvetet tas för givet. Det är utifrån en livsvärld som människors upplevelser och 
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erfarenheter betonas, och det är genom den som individen älskar, arbetar, leker, hatar, tycker 

och tänker. Det är från livsvärlden det söks efter mening och livsinnehåll. En livsvärld delas 

med andra människor ändå är den unik och personlig (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). Människans livsvärld förändras hela tiden i takt med 

förändringar som livet erbjuder och då är det viktigt att förstå patientens livsvärld som skiljer 

sig från vårdarens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Därför bör vården baseras på 

patientens livsvärld och ta hänsyn till hur en sjukdom påverkar patientens dagliga liv och 

upplevelse av mening och sammanhang. En sjuksköterska ska använda sina kunskaper för att 

aktivt utveckla öppenhet och följsamhet i patientens individuella livsvärld, och det är utifrån 

ett öppet och följsamt vårdande som sjuksköterskan når patienten och dennes livsvärld 

fördomsfri (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). När någon lider av en 

svår sjukdom ska vårdandet bygga på hur sjukdomen påverkar upplevelsen av mening och 

sammanhang för patienten, och på vilket sätt det påverkar hans/hennes vardag. Det är 

genom livsvärlden som hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom utspelar sig. I en 

vårdvetenskaplig vård ska det kunna ses, förstås, beskrivas, analyseras och förklaras både 

hälsa, sjukdom, lidande och vård genom att bemöta patienten med öppenhet. På det viset 

byggs en uppfattning om hur människan förstår och hanterar sin sjukdom och sättet den 

påverkar hans/hennes liv. Därmed är det viktigt att den närstående inkluderas i patientens 

livsvärld. I en livsvärld förstås kroppen som ett subjekt, något som har erfarenhet, en levd 

kropp, som är fylld av minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar, känslor och visdom. 

Kroppen erfar konstant och fungerar som ett medium, där vi kan förstå oss själv och andra 

människor. Den levda kroppen är fysisk, psykisk, existentiell och andlig på samma gång. Det 

är genom kroppen det når livet, och när det sker en förändring i kroppen sker det även en 

förändring i livet (Dahlberg & Segesten, 2010).  

2.6 Problemformulering 

Att drabbas av hjärntumör innebär en omställning inom flera områden. Det för ofta med sig 

en förändrad självbild och känslan av att bli annorlunda behandlad av sin omgivning. Det 

existentiella lidandet påverkas av att kroppens funktioner och förmågor försämras. Tidigare 

forskning visar att personlighetsförändringar, trötthet och försämrat korttidsminne är vanligt 

och bidrar till emotionellt lidande. Livssituationen kan även förändras drastiskt för de 

närstående som haft en relation med en frisk person till att nu leva tillsammans med en 

person som diagnostiserats med en livshotande sjukdom. Det vårdvetenskapliga perspektivet 

beskriver att adaptation handlar om hur människan anpassar sig till en förändrad 

livssituation och hur den kan påverkas på ett lämpligt sätt. Patientens ökade behov av stöd 

och förståelse gör att närstående i många fall tar ett stort omvårdnadsansvar under 

sjukdomsprocessen med en mycket viktig och betydelsefull roll i patientens livsvärld. Inom 

vården ligger fokus främst på patientens behov och problem, vilket i vissa fall leder till att 

närstående inte får det stöd och uppmärksamhet de skulle behöva. Genom att tydliggöra 

närståendes perspektiv och upplevelse kan kunskapen och förutsättningen för att 

sjuksköterskan ska få större förståelse för deras situation bli bättre. Det kan bidra till att 

bemötandet av närstående bättre motsvarar deras behov och att omvårdnadsrelationen 

förbättras. Förhoppningsvis leder det också till en ökad trygghet inom familjen. Motivet i det 
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här arbetet är att belysa hur det är att vara närstående till en person med hjärntumör och få 

en djupare förståelse för vilka svårigheter de ställs inför när en person de vårdar successivt 

försämras i sin sjukdom. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa närståendes upplevelser när en patient drabbats av hjärntumör.  

4 METOD 

I metodavsnittet finns val av metod presenterad, beskrivning av datainsamling och gjorda 

urval samt dataanalys. 

4.1 Val av metod 

En kvalitativ ansats har som huvudsakliga mål att få mer förståelse över ett fenomen eller 

händelse. Genom kvalitativa artiklar kan det skapas mer förståelse för erfarenheter, 

händelser, förväntningar och behov samt kan förståelse skapas för en person och dennes 

livssituation (Segesten, 2017). Valet av att göra en kvalitativ ansats grundades på att få en 

inblick på närståendes upplevelser när en patient drabbats av hjärntumör och uppnå en 

övergripande beskrivning av problemområdet. En litteraturstudie av kvalitativa artiklar 

enligt Evans (2002) beskrivning tillämpades genom en beskrivande syntes av kvalitativa 

artiklar. Evans (2002) analysmetod, vilken involverar fyra steg, valdes för att den ansågs vara 

mest relevant till detta examensarbete. I det första steget görs en sammanställning av 

materialet. En sökning i de olika databaserna görs i syfte att finna relevanta studier till det 

som undersöks i detta arbete. Nästa steg är att identifiera nyckelfynd. Genom upprepande 

läsning kunde det utvecklas en uppfattning av studiernas helhet. Därefter kunde nyckelfynd 

delas in i olika subtema beroende på likheter som förs samman till olika teman i tredje steget.  

Slutligen i sista steget görs en beskrivning av fenomenet.   

4.2 Datainsamling och urval 

Efter att ämnesområde valts genomfördes litteratursökning i databaserna CINAHL Plus och 

PubMed som har ett stort utbud av omvårdnadsforskning. För att finna relevanta artiklar 

avgränsades sökningarna med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. Valda 



9 

inklusionskriterier var kvalitativa artiklar som svarade på syftet att belysa närståendes 

upplevelse när en patient drabbats av hjärntumör, artiklarna skulle vara skrivna på engelska 

och finnas tillgängliga i fulltext i de databaser som finns tillgängliga på Mälardalens högskola 

bibliotek. Valda exklusionskriterier var kvantitativa artiklar och de som endast innehöll 

studier utifrån patientperspektiv och studier om barn, det vill säga personer under 18 år med 

hjärntumör. Relevanta sökord på engelska identifierades utifrån arbetets syfte att belysa 

närståendes upplevelser när en patient drabbats av hjärntumör. I databasen CINAHL Plus 

valdes att göra en peer-reviewed avgränsning vilket sorterar artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Vid sökningen i databaserna användes MeSH-

termerna Brain Neoplasms och Caregivers. I databasen PubMed påbörjades en sökning med 

sökorden experience caregivers, brain tumour, vilket gav 43 stycken träffar. Artiklarnas titel 

och abstract lästes, vilket resulterade till att fyra artiklar användes som var aktuella till 

ämnesområdet. Under sökorden family caregiver, caring, brain tumor med 21 antal träffar 

användes en artikel. I artikelsökning i databasen CINAHL Plus användes följande sökord 

brain neoplasms, family caregivers med 29 antal träffar, där tillämpades två artiklar. Vidare 

gjordes en sökning med family experience, malignant brain tumour som gav fyra stycken 

träffar utifrån dem användes enbart en artikel. Sista sökningen caregivers and patients 

experience, high grade glioma fick tre antal träffar där ett urval användes. Se bilaga 1 för 

sökmatris.   

Genom att använda trunkering söker databaserna automatiskt upp alla böjningsformer av ett 

ord. För att göra sökningen mer specifik användes det olika kombinationer av de utvalda 

ämnessökorden med booleska sökordet AND och OR.  Genom att lägga in AND mellan två 

termer bildas en söksträng som styr databasen att söka på dokument som handlar om både 

söknings termen (Östlundh, 2017). Vid sökning i databaserna finns avgränsningsfunktioner, 

dessa avgränsningar hjälper och underlättar urvalet av artiklar och sorterar bort de som inte 

tillhör problemområdet (Östlundh, 2017). Avgränsningsfunktioner som användes var full 

text, abstract, peer review och tidsspann. Tidsspannet varierar mellan 2017–2012, 5 år och 

2017–2007, 10 år. Vid en sökning mellan år 2000–2017, 17 år föll valet på en vetenskaplig 

artikel som publicerades år 2002. Det motiverades med att intervjuer utförts vid tre tillfällen 

under en sex månaders period upplevdes intressant dessutom är studien utförd i Sverige 

vilket bidrog till en ökad geografisk spridning. Resonemanget kring tidsspannet var att äldre 

artiklar troligen inte har någon inverkan på resultatet eftersom beskrivning av upplevelser 

inte ändrats över tid. En av artiklarna inkluderar både en kvalitativ och kvantitativ studie där 

togs beslutet att granska enbart den kvalitativa delen då innehållet ansågs relevant till vad 

som undersöks i detta examensarbete.  

Vid val av artiklar lästes först titeln för att få en uppfattning om innehållet i artikeln stämde 

överens med syftet. Därefter lästes abstract och sedan hela artikeln, totalt valdes nio artiklar 

efter den sökmetoden. Ytterligare fyra stycken artiklar valdes genom sekundär sökning vilket 

enligt Östlundh (2017) är en effektiv sökmetod som utförs genom att studera referenslistorna 

och där de söks efter fler relevanta referenser eller ta vara på intressant information i de 

bibliografiska posterna. De 13 vårdvetenskapliga artiklar som valdes till detta examensarbete 

blev grunden för dataanalysen. Fokus låg på artiklarnas syfte, metod och resultat. Vidare var 

det väsentligt att en tydlig problemformulering och syfte fanns, att resultatet besvarade 

examensarbetets syfte, att det fanns en klar metoddiskussion samt att det fördes ett etiskt 
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resonemang i artiklarna. Det gjordes en kvalitetsgranskning för att säkerställa kvalitén av 

valda artiklarna enligt Friberg (2017). Totalt valdes 10 stycken av de 14 

kvalitetsgranskningsfrågor för kvalitativa studier som redogörs i bilaga 3. Motivet till det 10 

valda kvalitetsgranskningsfrågor ansågs var relevanta till vad som eftersöktes i detta 

examensarbete samt användes som stöd för att fånga fenomenet i varje studie som var 

avsikten med arbete. Frågorna poängsattes efter svar ja eller nej. Ett poäng betyder att frågan 

besvarades med ja, om frågan besvarades med nej poängsattes den med noll. Alla valda 

artiklar till detta examensarbete uppfyllde ja på samtliga 10 frågor. Den totala poängen 

utgjorde kvalitetsbedömningen av artiklarna. Där 0–3 var låg kvalité, 4–6 var medelkvalité 

och 7–10 var hög kvalité. Poängsättningen och kvalité av artiklarna jämnfördelades på sådant 

sätt att låg kvalité fick 3 poäng, medelkvalité 3 poäng och hög kvalité fyra poäng som 

resulterar i max 10 poäng. De slutliga 13 vårdvetenskapliga artiklarna fyller en hög kvalité. 

Kvalitégranskning av artiklarna redogörs i bilaga 4. 

4.3 Dataanalys 

Enligt Evans (2002) finns två analysmetoder för kvalitativt datamaterial, beskrivande syntes 

och tolkande syntes. Den beskrivande ger en sammanfattning av resultaten och med en 

tolkande görs en ny tolkning från publicerade data. Detta examensarbete dataanalys 

genomfördes med beskrivande syntes som även innebär att det gjordes en minimal 

omtolkning av det redan publicerade materialet. Den beskrivande syntesen innefattar fyra 

steg. I analysprocessens första steg utfördes en sökning i databaser och insamling av 

datamaterial utifrån det valda syftet med inklusions- och exklusionskriterier som beskrivs i 

ovanstående stycke. I det andra steget identifierades nyckelfynd, genom att valda 

vetenskapliga artiklar lästes flera gånger för att få en djupare förståelse och beakta helheten. 

Nyckelfynden finns i den beskrivande texten och som innehåller konkreta beskrivningar på 

vad författaren i studien vill peka på, och som har viktigt kunskapsinnehåll. Texten kan även 

belysas med citat som innehåll väsentlig information och som kan besvara arbetets syfte 

(Friberg, 2017).  Totalt hittades 120 nyckelfynd som besvarade examensarbetets syfte och de 

skrevs därefter in i ett enskilt dokument. Några exempel presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1 

Exempel på nyckelfynd  

 
” He was being treated at the district general hospital center, and it was only through 
searching the Internet that I found out about the support group at the specialist hospital” 
(Arber, Hutson, Guerrero, Wilson & Faithfull, 2010, p. 332).  
 
 
” Just talking to other people who are going through the same things that I am. Just being 
able to talk to them and knowing that I´m not going crazy, and that they´re going through 
it too, and how they cope. It has really helped a lot, just having people that know what 
you´re going through” (Sherwood et al., 2011, p. 153).  
 
 
” We weren´t given any information, nothing. We weren´t given any help until last year 
when I kicked up a fuss big time” (Arber et al., 2010, p. 330). 
 

 

I det tredje steget granskades fynden för att identifiera framträdande och gemensamma 

teman från vilka det skapas subteman. Sedan granskas olikheter mellan studierna och 

jämfördes vilket avgjordes utifrån likheter och samband dessa nyckelfynd hade med 

varandra. Liknande nyckelfynd kategoriserades och grupperades under de teman som 

identifierats. Teman som skapades var att uppleva en förändrad livsvärld och att uppleva 

ett behov av stöd. Under tabell 2 presenteras exempel på genomförandet av dataanalysen. 

Vidare för att organisera nyckelfynden i tema skapades subtema. De subteman som skapades 

var att utmanas känslomässigt, att anpassa sig till en ny livssituation, att omgivningen har 

betydelse och att informationen har betydelse. De skapade teman och subteman redogörs 

under tabell 3.  I det fjärde och sista steget kunde en beskrivning av fenomenet sedan ta form 

utifrån de teman och subtema som identifierats. Ett citat från olika studier finns under varje 

subtema för att förstärka beskrivningen av upplevelsen hos närstående och trovärdigheten i 

arbetet. Analysen utfördes på svenska språket för att gynna läsaren men citat i resultatet har 

skrivits på engelska språket för att bevara trovärdigheten i examensarbetet. 

 

Tabell 2: Exempel på analysprocessen 

Exempel på nyckelfynd Tema Subtema 
 
“One should not give up. We have been 
married for 46 years, so why shouldn´t help 
her at this stage- as long as I have the strength” 
(Piil, Juhler, Jakobsen & Jarden, 2015, p. 280). 

 
 
 

 
 

 
 

Att uppleva en 
förändrad livsvärld 

 
 
 

 
 

      Att utmanas  
     känslomässigt 

 
 

 
” And then you see someone who is enjoying 
life, suddenly stuck in a harness, not being able 
to do anything anymore” (Coolbrandt et al., 
2015, p. 408). 
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” Things can never be normal. You´re sort of 
living in death´s room” (Widenheim, 
Edvardsson, Påhlson & Alström, 2002, p. 239). 
 

Att anpassa sig till 
en ny livssituation 

 
 

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Under hela examensarbetets gång togs hänsyn till de lagar och etiska riktlinjer som bör 

efterföljas för att förtroende för forskning ska kunna upprätthållas. De har också betydelse 

för att tillförlitligt vetenskapligt resultat ska kunna framställas. Vid forskning är det förbjudet 

att fabricera, förfalska, plagiera eller stjäla forskningsdata och resultat (Codex, 2017). Arbetet 

är en systematisk litteraturstudie där valda data utgick från redan bearbetat vetenskapligt 

material och därmed behövdes ingen etisk prövning. I enlighet med metoden gjordes en 

noggrann kvalitetsgranskning av allt inkluderat material se bilaga 3, 

kvalitetsgranskningsfrågor och bilaga 4, kvalitetsgranskningstabell. Valda vårdvetenskapliga 

artiklar som analyserades har alla genomgått en granskning enligt peer review och erhållit 

etiskt godkännande av en etisk kommitté som granskar artikelns trovärdighet och följer 

etiska principer (Codex, 2017). Vidare har datamaterialet lästs flera gånger med öppenhet, 

och resultatet har omformulerats utan att förvrängas eller göra egna tolkningar. Det är ytterst 

viktigt att datamaterialet inte tolkas utifrån den egna förförståelsen och bör beaktas från ett 

neutralt perspektiv (Polit & Beck, 2012). Det säkerställer kvalitén på examensarbetet. Under 

processen togs förförståelsen i beaktning för att undvika förvrängning av innehållet texten i 

de valda artiklarna. Citat är skrivna helt på originalspråk. Till god forskningssed hör det även 

till att på ett korrekt och tydligt vis ange referenser och källor (SOU 1999:4). Källhänvisning 

och referenser i examensarbetet hanterades enligt APA style (American Psychological 

Association, 2017).  

6 RESULTAT 

Ur analysen framträdde två teman vilka grundande sig i upplevelsen av att vara närstående 

till en patient som drabbats av hjärntumör. Dessa teman valdes att benämnas som att 

uppleva en förändrad livsvärld och att uppleva ett behov av stöd. Från de två valda teman 

identifierades fyra subteman, att utmanas känslomässigt, att anpassa sig till en ny 

livssituation, att omgivningen har betydelse och att informationen har betydelse. Detta 

redovisas i tabell 3. Citat används under varje subtema för att förstärka resultatets innehåll 

ytterligare. 
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Tabell 3: Valda tema och subtema. 

Tema Subtema 
 
 

Att uppleva en förändrad livsvärld 

 
Att utmanas känslomässigt 

 
 

Att anpassa sig till en ny livssituation 
 

 
 

Att uppleva ett behov av stöd 

 
Att omgivningen har betydelse 

 
 

      Att informationen har betydelse 
 

 

6.1 Att uppleva en förändrad livsvärld 

Temat förändrad livsvärld lyfter fram hur närstående upplevde patientens sjukdomsförlopp 

med en successiv försämring och hur livsvärlden förändrades. 

6.1.1 Att utmanas känslomässigt  

Cancerbeskedet beskriver närstående som en överväldigade och overklig händelse. Många 

reagerade med chock vid beskedet och upplevde sig oförberedda inför sjukdomen. 

Ögonblicket kunde uttryckas som den mest fruktansvärda upplevelsen i livet och de kände sig 

maktlösa över att inte kunna påverka den nya situationen (Kanter, D' Agostino, Daniels, 

Stone & Edelstein, 2012; Scherwood et al., 2011; Schmer, Ward-Smith, Lathman & Salacz, 

2008; Widenheim, Edvardsson, Påhlsson & Ahlström, 2002;).  De hade svårt acceptera 

sjukdomen och hur den påverkade deras tillvaro vilket kunde orsaka ilska gentemot 

patienten och sjukvården. Det berodde på att närstående oftast tog på sig rollen som vårdare 

i ensamhet och upplevde sig isolerad i den nya situationen. Några ställde sig frågan varför jag 

där uppgivenhet över diagnosen och sjukdomen också var vanlig bland närstående. Hopp och 

realistiska förhoppningar balanserades ständigt (Schubart, Kinzie & Farace, 2007).  

Närstående kunde utveckla personlighetsförändringar, humörsvängningar, irritation och 

aggression som en reaktion på de personlighetsförändringar patienten visade, men även 

förlust och sorg (Kanter et al., 2014). Vid vårdandet kunde närstående uppleva frustration 

(Whisenant, 2011). Andra närstående upplevde det tillfredsställande och uppskattade när 

patienten eller någon annan i omgivningen insåg självuppoffringen de lagt på deras vård 

(Pereira & Botelho, 2011). Sjukdomstiden upplevs för de flesta närstående som en börda och 

fylld av stress där många ägnade all sin tid på vårdanderollen (McConigley, Halkett, Lobb & 

Nowak, 2010; Molassiotis, Wilson, Blair, Howe & Cavet, 2011). En svår stund för de 

närstående var att utan tidigare erfarenhet av att vårda vara tvungna att inta den nya rollen 

och ta hänsyn till patientens önskemål. Fruktan över hur de skulle hantera ett eventuellt 

krampanfall var överhängande. Närstående kände sig otillräckligt förberedda på de 
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känslomässiga utmaningar som uppkom och efterfrågade information som kunde ge dem 

möjlighet att förbereda sig inför olika scenarier (McConigley et al., 2010).  

Några upplevde att de knappt kände igen patienten efter diagnosen men också att de inte 

fann tid att tillfredsställa sina egna behov på grund av tidsbrist. De var besvikna över att inte 

ha det stöd från andra i omgivningen som de önskade och förvirring över att patienten 

upplevdes förändrad efter hjärntumör diagnosen (Kanter et al., 2014). För andra närstående 

som vårdade en patient som drabbats av hjärntumör ansågs det inte vara en börda snarare en 

”kärleksgärning”, en naturlig handling vid en sådan situation. De kunde uppleva att det var 

svårt och fruktade att berätta om diagnosen för andra, speciellt ville de inte involvera barn i 

den nya situationen. Barn skulle inte förstå och för övriga i omgivningen ville de undvika 

åsikter kring behandlingsalternativ eller om sjukdomen i sig och bevara det privat (Schmer, 

Ward-Smith, Latham & Salacz, 2008). Den här kärleksgärningen kunde uttryckas som ”the 

honeymoon phase” som kunde visas under den första perioden av sjukdomen. Relationen 

inom familjen förbättrades och de inblandade prioriterade oftast det som dem värdesatte 

mest, patienten (Scherwood et al., 2011) 

Patientens diagnos och sjukdom i sig skapade ångest och oro hos närstående, det var svårt för 

dem att närvara och sakta se hur deras liv avtog och nådde livets slut (Arber, Hutson et al., 

2010). Ändå förlitade de sig på hoppet om att sjukdomen skulle stabiliseras eller att 

sjukdomen skulle svara positivt på behandlingen. Hoppet hade stor betydelse och det var där 

många hittade styrkan till att vilja fortsätta (Coolbrandt et al., 2015). Men hoppet var inte det 

enda de förlitade sig på, flera närstående fann tröst av att Gud skulle finnas där till hjälp 

(Whisenant, 2011).  

You have got to be very supportive because their mind changes after a brain tumor… 

Sometimes she would say…she is sorry she is such a hard patient to work with. I guess… you 

have to remember that love is the thing that brought us together and our love and our faith in 

God is what is keeping us going (Whisenant, 2011, p. 377). 

När tumören eskalerade och symtomen försämrades avtog hoppet, med tiden blev hoppet ett 

vagt uttryckt som knappt användes (Piil, Juhler, Jakobsen & Jarden, 2015).  

6.1.2 Att anpassa sig till en ny livssituation 

Närstående kände sig inte förberedda på den nya roll de var tvungna att inta i den nya 

livssituation som uppstått. De hade värdesatt en mentor eller guide med erfarenhet för att 

kunna förbereda sig för det nya ”jobbet” som vårdare (Arber, Hutson et al., 2010). I början av 

sjukdomsförloppets anpassade sig familjen till nya roller, ansvar och rutiner justerades 

(Schubart et al.,2007).  Med allt fler symtom som uppkom hos patienten ökade belastningen 

för närstående med mera ansvar i vardagen och allt mindre tid tillägnades för vänner och 

bekanta (Wideheim et al., 2002). Sjukdomen i sig och påföljande behandling resulterade i att 

familjerollerna förändrades både för patienten och närstående. Närstående förväntade sig att 

någon förändring skulle ske i samband med sjukdomsbeskedet men de var förbluffade över 

den mängd förändringar som de behövde göra (Schmer et al., 2008). Genom att ta kontroll 

över beslut för den som de vårdar, skiftar närstående maktbalansen i en befintlig relation 

(Pereira & Botelho, 2011). När deras partner inte längre hade förmågan att medverka 
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intellektuellt och fysiskt fick närstående ta på sig nya ansvarsområden som att tillhanda ha 

ekonomin och utföra för dem nya praktiska göromål. Det gjordes utöver vården som skulle 

tillhandahållas, och upprätthållande av livskvalitén för sin partner (McConigley et al., 2010).  

Närstående upplevde svårigheter att minnas den person de blev förälskad i när deras partner 

försämrades. Personlighetsförändringar med psykiska och kognitiva problem framträdde allt 

tydligare (Kanter et al., 2014). Socialt berövade var en upplevelse som infann sig vilket 

orsakades av brist på tid för sina hobbys och sociala aktiviteter, det påverkade även den 

närståendes fysiska hälsa.  Deras omvårdnadsroll upptog en stor del av deras tid och de 

kände också oro över att lämna patienten ensam och deras planering anpassades efter det 

(Pereira & Botelho, 2011; Coolbrandt et al., 2015; Schmer et al., 2008). Följande citat styrker 

upplevelsen från närstående när patienten försämras psykiskt och kognitivt: 

It’s not as if something was wrong in our relationship; fortunately, it wasn’t, but I think your 

feelings change a bit… When you are mentally not equal anymore and you need to take 

physically care for someone, then I think the feelings you have for each other are different, 

different than in normal relation (Coolbrandt et al., 2015, p. 409). 

De situationer som var svårast att hantera var när patientens personlighet förändrades på 

grund av humörsvängningar, depression och ilska. Förmågan att acceptera den nya normala 

livssituationen krävde tålamod från närstående (Schubart et al., 2007; Kanter et al., 2014). 

Närstående fick ta ett stort ansvar för att hantera den nya livssituationen. Förutom att stötta 

och assistera patienten hemma följde de även med till behandlingar och medicinsk 

konsultation (Piil et al., 2015). Nya rutiner behövdes vartefter funktioner och beteende 

förändrades (Scherwood et al., 2011). Närstående som inte bodde tillsammans med patienten 

upplevde det svårt att balansera sitt egna liv med vårdandet. Även om det inte begränsade 

dem försökte de alltid planera kring patientens sjukdom (Molassiotis, Wilson, Blair, Howe, & 

Cavet, 2011). Arbetslivet påverkades genom att några behövde gå ner i arbetstid eller helt 

sluta jobba för att klara av ansvaret att vårda patienten vilket förde med sig finansiella 

problem (Whisenant, 2011; Molassiotis et al., 2011; Wideheim et al., 2002). 

6.2 Att uppleva ett behov av stöd 

Temat behov av stöd framkom genom närståendes behov av information och praktisk hjälp 

både från vårdpersonal, vänner och familjemedlemmar.  

6.2.1 Att omgivningen har betydelse 

Stunden när emotionellt stöd erbjöds från omgivningen var betydelsefull. Den kändes 

värdefull och värdig för närstående (Whisenant, 2011). Andra upplevde inte uppskattning 

från sina familjemedlemmar över självuppoffringen de gjort för att inta den vårdrollen. Deras 

hårda insats förblev dold och bekräftas inte från omgivningen (Pereira & Botelho, 2011). 

Närstående kunde ha som önskemål att andra personer i deras närhet och närmaste vänner 

erbjöd det stöd som behövdes under olika svåra stunder patienten gick igenom, speciellt vid 

livets slutskede. När övriga familjemedlemmar fokuserade på sin egen sorg fanns behov hos 
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närstående att söka stöd från andra som kunde relatera med deras situation. På så vis fann de 

även mer information om hur saker och ting skulle hanteras (Sherwood et al., 2011). Följande 

citat belyser upplevelsen hos en närståendes när de inte fann stöd från övriga 

familjemedlemmar:  

I take care of you, of all of you and no one looks after me? I´m taking care of them and I 

don´t look after myself. Nobody looks after me! I feel offended…. Nobody cares about 

me! I don´t need them to do anything for me, but at least come and see me! (Pereira & 

Botelho, 2011, p. 2452)  

När stöd från familjemedlemmar saknades var det lättare att anförtro sig till vänner eller 

grannar. Många kände att de fick mer stöd av vänner som kunde förstå situationen och 

innebörden över att vara vårdare. Hos grannar kunde det praktiska stöd som även eftersöktes 

finnas (Arber, Hutson, de Vries & Guerrero, 2013). Inom sjukvården gavs stöd enligt 

närstående när patienten befanns sig i livets slutskede. De lyfter fram betydelsen av en god 

relation till den som tillhandahåller vården och att kunna förlita sig på den (Arber et al., 

2013). Många upplevde att deras frågor blev besvarade, att sjukvården kunde förklara. De var 

tillgängliga när det behövdes, något som närstående uppskattade (Schmer et al., 2008).  

En närstående beskriver mötet med en ambulanssjukvårdare som den ”bästa” individ hen 

någonsin träffat (Molassiotis et al., 2011). Ett annat viktigt stöd närstående fann var från 

fysioterapeuterna, från dem kunde patienten uppleva livskvalité. De förlitade sig på 

fysioterapeutens förmåga, som ansågs vara den som hade mest information om de nya 

behandlingstyperna, trots att många visste att erbjuden behandling inte botade diagnosen 

(Schubart et al., 2007). Att vara närstående till en patient som drabbats av hjärntumör 

orsakade både emotionell och fysisk påfrestning, men via webbsidor fick de kontakt med 

stödgrupper som befann sig i samma situation som dem. Genom stöd via sociala medier 

upplevde närstående hopp och tilltro att det fanns nya behandlingsalternativ för patienter 

med hjärntumör (Arber, Hutson et al., 2010).  

6.2.2 Att informationen har betydelse 

Information om vilken vård som behövdes och vilka symtom de hade att förvänta sig av 

hjärntumördiagnosen hade stor betydelse för närstående. Några upplevde att det var svårt att 

hitta eftersom de inte visste vilka frågor som skulle ställas eller hur de kunde hitta 

informationen. Behov om att lära sig intimvård och assistera vid påklädning upplevdes till 

exempel. Information om medicintilldelning när patientens kognitiva förmågor försämrades 

efterfrågades också (McConigley et al., 2010).  

But it’s a big learning curve and it happened so quickly and that’s the thing which I found was 

hard and though people kept trying to help we couldn’t get the information that was really 

needed. You had to learn as you go along (McConigley et al., 2010 p. 476). 

Informationens betydelse visade sig tydligt i samband med diagnosbeskedet genom att 

chockupplevelsen förstärktes för dem som upplevde kommunikationen bristfällig och inte 

fick stöd av sjukvårdspersonalen i den stressade situationen som uppstod (Coolbrandt et al., 

2015). Närstående kände trygghet över den information de fick från sjuksköterskor och 
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doktorer om operation, olika behandlingsalternativ och om läkemedelseffekt och 

biverkningar. De råd som gavs var att ta en dag i taget eftersom varje person är unik och 

reagerar olika på behandling. Information efterfrågades framför allt när nya symtom 

uppkom, genom tät kontakt med läkare kunde detta bidra till att öka trygghet och hopp. 

Närstående kunde också uppleva information förvirrande och svår att förstå när medicinska 

termer användes av sjukvårdspersonal (Wideheim et al., 2002).  

Information genom webbsidor var ett stort stöd och lättgänglig för närstående, speciellt när 

de ville veta om sjukdomens symtom, diagnos och behandlingstyper. När 

informationssökningen gav övervägande negativt resultat om sjukdomens prognos ledde det 

däremot till ytterligare oro och ångest hos närstående. De webbsidor som de blev tipsade om 

av vårdpersonal upplevdes däremot tydliga och användbara (Arber, Hutson et al., 2010). 

Behovet av information kunde variera några strävade efter att få prognosinformation och 

andra ville undvika den. Båda strategierna var ett försök att hantera den situation de befann 

sig i. Det visade sig att känsligheten för prognosinformation minskade hos närstående i 

senare delen av sjukdomsförloppet (Piil et al., 2015). Ofta var informationsbehovet akut 

eftersom de frekvent upplevde behov av stöd i de nya situationer som uppkom. De kände sig 

oförberedda och behövde ofta hjälp med att fatta rätt beslut (Schubart et al., 2007).  De 

snabba förändringar som närstående upplevde vid beskedet om diagnos och operation 

innebar att de var i behov av omedelbar tillgång till information framför allt gällande 

praktiska frågor så att de kunde planera om sina liv (McConigley et al., 2010). 

7 DISKUSSION 

I avsnittet diskussion diskuterades metoden, resultatet och etiska överväganden. I 

metoddiskussion förs en diskussion om den valda metoden.  Vidare under 

resultatdiskussionen förs en diskussion om resultatet mot vårdvetenskapligt perspektiv 

tillsammans med tidigare forskning utifrån ett patientperspektiv. I etikdiskussion förs en 

diskussion om etiska överväganden och vilka etiska svårigheter som dök upp under 

processen. 

7.1 Metoddiskussion  

I examensarbetet var syftet att belysa närståendes upplevelser när en patient drabbats av 

hjärntumör. Metoden som valdes var en litteraturstudie av vetenskapliga kvalitativa artiklar. 

En beskrivande syntes utifrån Evans (2002) valdes för att den ansågs vara mest relevant till 

detta examensarbete eftersom den kan beskriva upplevelser och fenomen. En upplevelse är 

en subjektiv uppfattning eller erfarenhet vilket gör att inga generella slutsatser kan dras 

baserat på resultatet, men resultatet kan ge ökad förståelse för det studerade fenomenet 

(SBU, 2017). En kvalitativ ansats strävar efter att åstadkomma en ökad förståelse och tolka 

individens levda upplevelser och erfarenheter. Med en kvantitativ ansats hade resultatet varit 
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statistikbaserad vilket inte eftersöktes i detta examensarbete. Urvalet av vårdvetenskapliga 

artiklar som ingår i detta examensarbeteresultat baseras enbart på kvalitativa artiklar vilket 

ger ökad styrka till arbetet och till det aktuella syftet. Genom vetenskapliga artiklar kan en 

överblick fås över ett specifikt område och en beskrivande sammanställning (Dahlborg-

Lyckhage, 2017). Valet till en litteraturstudie baserad på bloggar eller självbiografier var till 

stort intresse för författarna, då med den metoden kan man också belysa upplevelser och 

erfarenheter. Dock kräver en litteraturstudie baserad på bloggar en noggrannare granskning 

av materialet och informationen som finns ute på webben är inte alltid pålitlig som kan ses 

som en nackdel. Genom interjuver förs också upplevelser och erfarenheter fram. Men här 

krävs ett informerat samtycke från deltagarna vilket kan ta tid att få. Att göra en 

litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar ansågs då mest relevant till vad som 

eftersöktes i detta arbete. Vetenskapliga artiklar kallas även för originalartiklar som innebär 

att ny information redovisas och därmed inte har kopierats från tidigare forskning. Med 

vetenskapliga artiklar finns möjlighet att granska hållbarheten i studien och upprepa om 

önskan finns för att se om kunskapen håller, samt att artiklarna redan tidigare blivit 

granskade av etisk kommitté som stärker arbetets pålitlighet. Artiklarna publiceras på det 

engelska språket som numera är det officiella språket för vetenskapliga artiklar. Genom att 

läsa och använda sig av vetenskapliga artiklar kan känslan av att det redan finns kännedom 

om det som förmedlas i texten. Det beror på att det finns kunskap utifrån egen erfarenhet 

eller från andras erfarenhet (Segesten, 2017).   

 

Databaserna som användes var CINAHL Plus och PubMed från Mälardalens högskolans 

biblioteks websida. CINAHL Plus innehåller artiklar om vårdvetenskap och PubMed artiklar 

om medicin och vårdvetenskap. Att söka från olika databaser ger ett ökat utbud av 

vårdvetenskapliga artiklar som kan svara på arbetets syfte (Östlundh, 2017). Majoriteten av 

de valda artiklarna hämtades från databasen CINAHL Plus eftersom ett större utbud av 

information om omvårdnadsvetenskap finns där vilket vad det som eftersöktes till detta 

examensarbete. Fyra artiklar kunde hittas utifrån en sekundärsökning. Den sekundära 

sökningen utgick från två vetenskapliga artiklarnas referenser som inkluderades till detta 

arbete, de fyra artiklarna fanns även i databasen men de hittades inte när sökning gjordes, 

vilket kan bero på att inte rätt sökord användes eller årtalsbegränsningen vid sökningen. Alla 

tretton artiklarna som inkluderades i arbete är skrivna på engelska och som analyserades 

djupgående, detta kan ses som en styrka till arbetet då innehållet kunde synliggöras och fått 

en djupare förståelse över texten. Ytterligare en styrka som identifierats i arbetet är att det 

gjorts en beskrivning av hur datainsamlingen, urvalet och analysarbetet gått till vilket 

förstärker pålitligheten och trovärdigheten i detta examensarbete. Med pålitlighet kan 

arbetet upprepas när det söker med liknande förutsättningar (Polit & Beck, 2012). Med 

trovärdighet kan samhörighet och kvalité av kvalitativa studier utvärderas, samt ge 

förtroende för de insamlade data (Polit & Beck, 2012). I litteraturstudien analyserades 

artiklar från åtta olika länder (Storbritannien, Belgien, Kanada, Australien, Danmark, 

Portugal, USA och Sverige) och de omfattar både kvinnor och mäns upplevelse. Det som kan 

ses som en styrka då liknande resultat kan redogöras från olika populationer.  

I begreppet trovärdighet ingår ordet autenticitet som innebär att den beskrivande texten är 

trovärdig och äkta vilket hjälper läsaren till att föreställa sig situationen som då ger ökad 

förståelse över ämnet (Polit & Beck, 2012). Det anses att detta examensarbete uppnått 

autenticitet genom att redovisa närståendes upplevda erfarenheter och känslor kring temat 

hjärntumör och skapat förståelse över situationen den närstående upplevt. Överförbarhet 

innebär vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer och/eller 
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populationer (Polit & Beck, 2012). Resultatet i det här examensarbete anses överförbart till 

andra grupper av närstående till patienter som drabbats av liknande drastisk sjukdom som 

slutar med dödlighet. Detta för att de valda artiklarna till detta examensarbete har använts 

sig av andra studier för att utforma artikeln. Studier om bröstcancer och demens har bland 

annat använts i flera artiklar. 

De valda artiklarna har kvalitégranskats oberoende utav varandra. Detta presenteras i en 

sökmatris bilaga 1 där läsaren kan se vart artiklarna utgår från. Det finns även en 

artikelmatris under bilaga 2 som synliggör artiklarnas syfte, metod och resultat. För att öka 

trovärdigheten ytterligare i arbetet redogörs en kvalitetsgranskningstabell i bilaga 4 som ger 

ökad tydlighet till artiklarnas kvalité. En artikel som användes är äldre än tio år. Den 

jämfördes med artiklar som publicerats senare och det framkom att resultatet är likvärdigt. 

Vidare har författarna till detta examensarbete inte tillåtit att ens egna förförståelsen 

påverkat resultatet, som exempelvis att inte eftersöka redan fastslagna nyckelord. 

Examensarbetet har utförts av två studerande med olika styrkor och svagheter vilket har fört 

med sig flera fördelar för att komma framåt i processen. Diskussion har förts utifrån olika 

frågeställningar, och reflektion har gjorts över fynden i de olika studierna. Det förekom 

meningsskiljaktigheter i några situationer men genom jämkning, förståelse och respekt för 

varandras åsikter kunde arbetet slutföras. 

7.2 Resultatdiskussion 

Examensarbetets syfte vara att belysa närståendes upplevelser när en patient drabbats av 

hjärntumör. I resultatet framkom att ett hjärntumörbesked förändrar närståendes livsvärld. 

Den känslomässiga reaktionen vid beskedet hade många uttryck som kunde beskrivas med 

chock, uppgivenhet, oro och ångest. I tidigare forskning framkom liknande upplevelser även 

hos dem som drabbats av hjärntumör. Beskedet som gavs framkallade en chockupplevelse 

och de hade svårt att förstå det inträffade (Sterckx et al., 2015). Under sjukdomsförloppet 

uppkom situationer där känslan av frustration, stress och maktlöshet fanns närvarande hos 

närstående. Tidigare forskning visar att patienter upplevde längtan av vardagliga aktiviteter 

som inte längre kunde utföras och de saknade förståelse från andra om hur den komplexa 

sjukdomen hjärntumör påverkade deras liv (Sterckx et at., 2015). Detta kan kopplas med 

Roys beskrivning av självuppskattning, som handlar om det personliga jaget, människans 

personliga, andliga och psykologiska integritet. Dessa har med våra personliga egenskaper att 

göra och vad vi förväntar oss av oss själva och våra upplevelser. Vid ohälsa kan människans 

självbild förändras, individen kan därmed känna sig hotad och får svårt att anpassa sig i 

tillvaron (Roy, 2009). Därmed är det viktigt att sjuksköterskan finns där som stöd och 

uppmärksammar både patientens och den närståendes självbild som kan förändras vid ett 

hjärntumörbesked. Att inta vårdarrollen och vara delaktig under hela sjukdomsförloppet var 

ett stort behov hos närstående. Deras behov av att bli bekräftade och uppskattade från 

omgivningen för deras självuppoffring uppfylldes inte alltid från patienten och de närmaste i 

omgivningen. I tidigare forskning framkom att det som stod i fokus hos patienten var de 

fysiska och psykiska förändringar som hjärntumören orsakat men också den sociala och 

kognitiva svikten som tvingat många att upphöra sina jobb helt (Petruzzi et al., 2013). 

Närståendes tid för egna intressen och vänner blev nästa obefintlig vilket kunde väcka 
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frustration. Det kan jämföras med tidigare forskning att patienter upplevde det smärtsamt att 

acceptera de livsförändringar som sjukdomen orsakat hos dem, som att få ge upp jobbet, 

hushållsansvaret eller att köra bil (Philip e al.,2014).  

Närstående tog över nya ansvarsområden när deras patientens kognitiva förmåga 

försämrades och de inte längre kunde medverka intellektuellt.  Tidigare forskning visar att 

många patienter hamnade i beroendeställning och fick också svårt att sköta sin medicinering 

eller att ta beslut eller ansvar om behandlingsalternativ (Halkett et al., 2010). Roys 

adaptationsmodell lyfter rollfunktionen som handlar om att människor intar och skapar nya 

roller i samhället. För att skapa en ny roll krävs det att människan har kännedom om vad 

som förväntas av henne i den nya rollen. Roy menar även att vi ibland inte kan leva upp till 

våra förväntningar vilket då leder till att konflikt skapas. Adaptation i detta sammanhang 

innebär hantering av den nya livsförändringen (Roy, 2009). Det som förs fram är att 

sjukdomssymtomen orsakar stora förändringar hos patienten vilket tvingar många att helt 

upphöra sin yrkesroll, men också rollen som ansvarstagande för hushållet eller ansvaret över 

att sköta sin medicinering fallerar och rollen kan inte längre levas upp. Det är grundläggande 

att sjuksköterskan ger rätt stöd till närstående i sin vårdande roll men också stöd till 

patienten när de inte längre kan utföra en specifik roll i samhället.  

Resultatet visar att upplevelsen av hopp återkommer som betydelsefullt för närstående. 

Hopp om att sjukdomen skulle stabiliseras och att behandlingen skulle ha god effekt. Genom 

hoppet fann närstående tröst och styrkan att fortsätta. I tidigare forskning visar att vid 

prognosbeskedet upplevde patienterna att hoppet togs ifrån dem (Lobb et al., 2011).  Senare 

under sjukdomsförloppet uttrycktes hopp om att kunna ta sig igenom vardagen, att 

sjukdomen inte skulle ge ytterligare symtom och att kunna delta i aktiviteter och återuppta 

arbetet. Påbörjad behandling ingav också hopp men vid slutförd behandling kunde förtvivlan 

och osäkerhet upplevas hos patienten (Sterckx et al., 2015). Att finna hopp eller finna tröst 

och styrka ingår i vår livsvärld, men också förtvivlan och osäkerhet. Där genom livsvärlden 

som människors upplevelser och erfarenheter betonas, och det är genom den vi älskar, 

arbetar, leker, hatar, tycker och tänker. Det är från livsvärlden vi söker efter mening och 

livsinnehåll och så länge vi lever kan vi inte komma ifrån eller ur den (Dahlberg et al., 2003). 

När en människa har upplevt sammanhang i sin tillvaro och handlingarna ses meningsfulla 

upplever människan hälsa och välbefinnande (Roy, 2009).  

Det medför ett stort ansvar och en börda att vårda en patient med hjärntumör vilket väckte 

frustration hos närstående. Vårdandet kunde även ses som en akt av kärlek mot sin nästa. 

Tidigare forskning visar att patienter upplevde att de var en börda för närstående, vilket 

gjorde att många inte uttryckt sina känslor eller behov.  Det ledde till upplevelsen av 

ensamhet och isolering (Philip et al., 2014). Att vårda en patient tolkades som en 

”kärleksgärning” beskriver närstående. Detta förknippas med Roys relation och samhörighet 

som binds samman med människors känslor och den nära relationen de kan ha med andra 

människor. Människor är beroende utav varandra för att bevara en ömsesidig relation. En 

ömsesidig relation kännetecknas med kärlek, respekt och omsorg för varandra, och detta 

bidrar med att människorna kan interagera med varandra, utvecklas och dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser. Roy menar att när en människa finner ett fungerande socialt liv 

är det lättare för människan att anpassa sig än för den som inte har det (Roy, 2009). För 
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andra närstående kunde vårdarrollen upplevas som en börda. Det kan förstås genom att 

adaptation är en process där tänkande och kännande individer gör medvetna val för att 

kunna hantera olika utmaningar. Detta för att kunna utvecklas och bevara integritet och 

balans. Att anpassa sig innebär hur den förändrade miljön och livsomständigheter hanteras 

(Roy, 2009). När det blir svårt att anpassa sig kan den förändrade miljön bli en börda.  

Resultatet visar att närståendes behov av stöd både från sin omgivning och vårdpersonal var 

tydlig, från att de fått besked om cancerdiagnosen och under hela sjukdomsförloppet. 

Betydelsen av information visade sig bland annat när närstående upplevde brist på 

kommunikation och stöd i samband med diagnosbeskedet förstärktes chockupplevelsen. Det 

kan jämföras med tidigare forskning att patientens upplevelse när information inte gavs eller 

i frånvaro av empati och medlidande, blev upplevelsen svårare att hantera (Lobb et al., 2011). 

Detta kan förstås av Roys adaptationsmodell, människan måste kunna hantera alla de inre 

och yttre intryck, stimuli som hon möts av för att vara i balans. När hen utsätts för en svår 

belastning som i detta fall en traumatisk händelse är risken stor att livsprocesserna hotas. 

Vår förmåga att ta in ny information och hantera den på ett lämpligt sätt är individuellt och 

varierar (Roy, 2009). Patienters syn på hur information ska förmedlas har betydelse för hur 

väl de kan ta till sig den. Tidigare forskning visar att patienter önskar både muntlig och 

skriftlig information (Janda et al., 2006). I det vårdpedagogiska arbetet bör vårdpersonalen 

sträva efter att informera fakta så att närstående förstår och ge förutsättningar för dem att 

omsätta informationen i den livssituation de befinner sig i. Medveten närvaro kring den 

existentiella ångesten som kan uppstå har stor betydelse i den vårdande hållningen hos 

sjuksköterskan. Detta görs genom att visa empati, ge närhet och beröring samt bekräfta 

närstående för att lindra lidandet.  

Förutsättningar för ökad överlevnad och livskvalitet kräver snabb handläggning och 

behandlingar som är betydelsefulla enligt standardiserat vårdförlopp. Närstående ska också 

erbjudas lämpligt stöd efter hur deras situation ser ut. De bör erhålla en namngiven 

kontaktsjuksköterska och en skriftlig vårdplan (Cancercentrum, 2016). Närstående upplevde 

frustration och missnöje över att inte få det stöd som de önskade inför den nya 

livssituationen med att vårda en patient med hjärntumör. Det uttrycktes osäkerhet kring 

vilken information som behövdes, och var den kunde hittas för att klara uppgiften som 

vårdare. Det framkom behov av stöd från vårdpersonalen för att känna trygghet i den nya 

livssituationen från flera deltagare. Närstående precis som patienten behöver information om 

den nya uppkomna situation de ställs inför för att kunna medverka och ta ansvar. Att lyssna 

efter vad den närstående vill ha för information är viktigt för att de inte ska känna sig 

osynliga och få sin värdighet kränkt.  

Lucchiari et al., (2015) beskriver att de flesta patienter sökte stöd hos sina närstående, men 

att de också genom en positiv inställning och en strävan efter självständighet kunde bibehålla 

det sociala liv som fanns kvar. Det kan förstås genom livsvärldsperspektivet att patientens 

livsvärld finns hos närstående och vårdare som ger stöd när individen lider av en svår 

sjukdom. I patientens värld sker vårdandet alltid i ett sammanhang. När en sjukdom 

påverkar människan kan livsvärlden upplevas främmande och oftast så eftersträvas att 

återigen känna sig hemmahörande i sin tillvaro. Inom vårdvetenskapen ska sjuksköterskan i 

praxis ha en stabil teorigrund och bemöta patientens värld och levda kropp. Kunskap och 
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kompetens krävs från sjuksköterskan för att hjälpa patienten att fullfölja sitt livsprojekt som 

rör hälsan och välbefinnande, även vid en svår sjukdom. Vårdandet måste bygga på hur 

sjukdomen påverkar patientens upplevelse i mening och sammanhang i det vardagliga livet 

(Dahlberg & Segesten, 2010).  

Sociala medier hade stor betydelse för närstående, de upplevde att vårdpersonal inte varit 

tillräckligt tydliga och att det ibland fanns brist på information. Allt eftersom behov av stöd 

och förståelse ökade sökte sig närstående till andra människor i liknande situation. Det 

skapade en känsla av tillhörighet att få dela med sig av sina känslor och tankar kring 

diagnosen med varandra. Tidigare forskning visar att patienter sökte stöd i de olika 

stödgrupper som var riktade till dem som blivit diagnosticerade med hjärntumör. 

Stödgrupperna ansågs vara en värdefull källa att finna information och uppleva hopp (Janda 

et al., 2006). Roys adaptionsmodell beskriver det som att relation och samhörighet är 

kopplad till människans känslor, människans strävan efter att bevara vårdande och 

utvecklande relationer till andra och känna sig trygga i dessa. Stöd för känslomässiga och 

utvecklingsmässiga behov kan tillgodoses i samspel med andra i form av olika stödsystem 

som till exempel nätverk i sociala medier (Roy, 2009). Det kan jämföras med 

patientperspektivet, där patienter främst efterfrågar stöd om hur de kan övervinna 

tröttheten, osäkerheten inför framtiden och oron över att de inte längre kan göra de saker de 

är vana vid (Janda et al., 2008). Det kan också kopplas till livsvärldsperspektivet där den 

levda kroppen ingår, kroppen som störs tydligt under ett sjukdomstillstånd och som 

involverar kroppens fysiska, psykiska, existentiella och andliga del.  Varje aspekt av livet 

berörs av sjukdomen, hela ens existens och möjligheter. Kroppen är inte tillförlitlig vid 

sjukdom och kan sluta fungera utan förvarning. Dock kan kroppen fortsätta kämpa för att 

bibehålla känslan av inre frihet att vilja vara den personen de alltid varit, med de värden och 

det livet som de ville leva (Dahlberg & Segesten, 2010).  

7.3 Etikdiskussion  

Detta examensarbete utgår från 13 vårdvetenskapliga artiklar som tidigare blivit granskade 

och godkända av en etisk kommitté. Granskning av artiklarna utfördes enligt Fribergs (2017) 

granskningsmall med frågor för att bedöma artiklarnas kvalité. Artiklarna som har 

inkluderats i detta arbete har inte omtolkats eller plagierats. Artiklarna har lästs flera gånger 

för att översättningen ska visa en tydlig uppfattning om fenomenet utan att resultatet blivit 

påverkad. Vid översättning av de valda vetenskapliga artiklarna från det engelska språket till 

svenska har ordlexikon och Google translator använts. Feltolkningar och missförstånd kan 

uppstå vilket beror på att de som utförde detta examensarbete inte har engelska språket som 

modersmål. Detta har tagits hänsyn till och för att minimera riskerna för misstolkning har 

artiklarna läst av båda författarna, och flera gånger. Citat på originalspråk har använts för att 

styrka examensarbetets resultat och för att kunna ge en mer sanningsenlig och detaljerad 

förståelse för närståendes upplevelse när en nära och kär person har drabbats av hjärntumör. 

Det som har framkommit under arbetets gång har refererats enligt APA manualen (American 

Psychological Association, 2017) för att tydligt hänvisa till källan som använts och att 

undvika plagiat som är otillåtet. Detsamma gäller att förfalska, fabricera eller stjäla data 
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(Codex, 2017). Citat som använts i texten ses inte som något etiskt problem eftersom de är 

korrekt skrivna på originalspråk för att undvika felöversättning, och angiven författare med 

sidnummer har synliggjorts under citatet. Under detta examensarbete har inga ytterligare 

etiska problem tillkommit än det som redan nämnts.   

7.4 Förslag på vidare forskning 

I resultatet framkommer att närståendes som vårdar en patient med hjärntumör inte 

upplever sig få det stöd och den uppmärksamhet av vårdpersonal de har behov av. Det har 

tydliggjorts under arbetes gång att det finns brister i bemötandet och kommunikationen 

mellan sjuksköterskan och närstående som upplever det påfrestande både psykiskt, fysiskt 

och emotionellt. Uppföljning under sjukdomstiden bör inkludera patienternas närstående i 

större utsträckning för att bättre kunna fånga upp olika behov som uppkommer. Förslag till 

vidare forskning är hur de personliga behoven av existentiellt, emotionellt och fysiskt stöd 

hos närstående kan tillgodoses för att förbättra bemötandet. Genom vidare forskning kan det 

bidra till att sjuksköterskans bemötande tillgodoser och förbättrar stödet till närstående. 

8 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att belysa upplevelsen av att vara närstående till en 

patient som drabbats av hjärntumör. Närstående upplevde en känslomässig påfrestning från 

när de fick diagnosbeskedet och under stora delar av sjukdomsperioden. När närstående 

intog vårdarrollen krävdes omprioritering av dagliga rutiner, egna behov och intressen blev 

ofta åsidosatta. Behovet av stöd och information från sjuksköterskan, genom websidor eller 

andra människor i samma situation fanns ofta närvarande eftersom många olika symtom och 

förändringar visar sig under sjukdomsförloppet. Att erfara någon som drabbats av 

hjärntumör innebär inte enbart en kamp mot sjukdomen och den förändrade tillvaron, utan 

alla tankar och känslor kring sjukdomen. Hoppet är det sista som lämnar de närstående och 

hoppet är det som hjälper dem att fortsätta mot en oviss framtid. Slutsatsen är att närstående 

behöver uppmärksammas av sjuksköterskan för att deras behov och önskemål av stöd och 

information tillgodoses. Övriga familjemedlemmar och vänner har också en värdefull 

betydelse i sammanhanget. Ökad kunskap och förståelse för hur närstående upplever 

situationen att vårda patienter med hjärntumör och hur de kan stödjas i sin livssituation 

behövs. Genom kunskap och erbjuden utbildning ökar förutsättningarna för sjuksköterskan 

att kunna ge bättre stöd om praktiska och existentiella frågor som finns hos närstående. Det 

kan leda till att upplevelsen av trygghet ökar hos näststående och att de känner sig 

synliggjorda i vårdsituationer tillsammans med patienten som har drabbats av hjärntumör.  
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BILAGA 1. SÖKMATRIS 

Artiklar utifrån en databas 

Datum/ 
Databas 

Sökord Antal 

träffar 

Avgränsningar Urval Författare publicerad 

2017-09-04 

PubMed 

Experience 

caregivers, brain 

tumour 

 43 Abstract, full text, 

publication year  

2007-2017 

4 Arber, A., Hutson, N, De Vries, K &  

Guerrero, D., 2013 

Coolbrandt, A., Sterckx, W., Clement, P., 

Borgenon, S., Decruyenaere, M., De 

Vleeschouwer S., Mees, A &  

Dierckx de Casterlé, B., 2015 

McConigley, R., Halket, G., Lobb, E &  

Nowak, A., 2010         

Whisenant, M., 2011                           

2017-09-06 

CINAHL Plus 

Brain neoplasms, 

family caregivers 

29 Abstract 

full text, peer 

reviewed 

publication year 

2011–2017 

2 Kanter, C., Mammone D´Agostino, N., Daniels, 

M.,Stone, A & Edelstein, K. , 2014 

Sherwood, P., Hricik, A., Donovan, H., Bradley, 

S.,Bender, C., Given, B., Newberry, A., 

Hamilton, R & Given, C. , 2011 

2018-01-27 

PubMed 

Family caregiver, 

caring, brain 

tumor 

21 Abstract, full text, 

publication year 

2007–2017 

1 Schubart, J., Kinzie, M & Farace, E., 2007 

2017-09-06 

CINAHL Plus 

Family 

experience,  

malignant brain 

tumour 

4 Abstract,  

peer reviewed 

2000–2005 

1 Wideheim, A-K., Edvardsson, T., Påhlson, A & 

Ahlström, G., 2002 

2018-01-20 

CINAHL Plus  

Caregivers and 

patients 

experience, high 

grade glioma 

3 Abstract, 

peer reviewed 

2012–2017 

1 Piil,K., Juhler, M., Jakobsen, J & Jarden, M.,  

2015 

 

 

Artiklar utifrån en sekundär sökning 

Datum/Databas Primär sökning Sekundär sökning Författare/ Tidskrift 

2018-01-20 / 

PubMed 

Family caregivers of patients 

with a high-grade glioma: A 

qualitative study of their lived 

experience and needs related to 

professional care. 

Carers of patients with a 

primary malignant brain 

tumour: Are their 

information needs being 

met? 

Arber, A., Hutson, N., Guerrero, D.,  

Wilson, S., Lucas, C & Faithfull, S. 

 2010 

British journal of neuroscience nursing 

2018-01-19 / 

CINAHL Plus 

Family caregivers of patients 

with a high-grade glioma: A 

qualitative study of their lived 

experience and needs related to 

professional care. 

Living with multiple 

myeloma:  

experiences of patients and 

their informal caregivers. 

Molassiotis, A., Wilson, B., Blair, S.,  

Howe, T & Cavet, J.   

2011 

Support care cancer 

2018-01-19 / 

CINAHL Plus 

Family caregivers of patients 

with a high-grade glioma: A 

qualitative study of their lived 

experience and needs related to 

professional care. 

Sudden informal caregivers: 

the lived experience of 

informal caregivers after an 

unexpected event. 

Roncha Pereira, H & Rebelo Botelho, M-A.   

2011  

Journal of clinical nursing 

2018-01-20 / 

PubMed 

Together and apart: providing 

psychosocial support for 

patients and families living 

with brain tumors 

When a family member has 

a malignant brain tumor: the 

caregiver perspective 

Schmer C, Ward-Smith P, Latham S &  

Salacz M. 

2008 

Journal of neuroscience nursing 



   

BILAGA 2. ARTIKELMATRIS 

Författare 

tidskrift 
 årtal och land 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalité 

Antal    

Poäng 

1. Arber, A., 

Hutson, N., De 

Vries, K & 

Guerrero, D. 
 
European Journal 

of Oncology 

Nursing 

2013, UK 

Finding the 

right kind of 

support: A 

study of carers 

of those with a 

primary 

malignant 

brain tumour. 

Utforska 

stödbehovet 

hos närstående 

till patienter 

med primär 

malign 

hjärntumör. 

Kvalitativ  
Grounded theory  

som ansats. 

Dataanalysen 

genomfördes utifrån 

en komparativ 

analysmetod.  

Datainsamling 

baserades på 

interjuver med 22 

stycken deltagare. 

Några närstående i studien 

hade svårigheter att handskas 

med uppkomna  
personlighetsförändring och 

de kände sig övergivna av 

vänner och andra 

familjemedlemmar. Medans 

andra känt sig stöttade kring 

deras situation. 

 

 

10 poäng 

2. Arber, A., 

Hutson, N., 

Guerrero, D., 

Wilson, S., Lucas, 

C & Faithfull, S. 

 

British Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

2010, UK 

Carers of 

patients with a 

primary 

malignant 

brain tumor: 
Are their 

information 

needs being 

met? 

Undersöka 

vårdares 

tillgång till 

information. 

Kvalitativ  

Grounded theory 

som ansats. 

Dataanalysen utgick 

från en komparativ 

analysmetod.  

Intervju med öppna 

frågor. 22 närstående 

som aktivt vårdade 

patienter med primär 

malign hjärntumör 

deltog. 

Närstående som vårdar saknar 

vägledning om hur de ska få 

tag i information om de olika 

faserna sjukdomsförloppet. 

Direkt kontakt med en 

specialistsjuksköterska inom 

området upplevdes som 

mycket värdefullt. 

 

 

10 poäng 

3. Coolbrandt, A., 

Sterckx, W., 

Clement, P., 

Borgenon, S.,   

Decruyenaere, 

M., De 

Vleeschouwer, S., 

Mees, A & 

Dierckx de 

Casterlé, B. 

 

Cancer Nursing 

2015, Belgien 

Family 

caregivers of 

patients with a 

high-grade 

glioma: A 

Qualitative 

study of their 

lived 

experience and 

needs related 

to professional 

care. 

Belysa 

erfarenheten 

hos närstående 

till patienter 

som drabbats 

av aggressiv 

malignt gliom 

och deras 

behov av 

professionell 

vård. 

Kvalitativ  

Grounded theory  

som ansats.  

Dataanalys inspirerad 

av Leuven.   
Semi-strukturerad 

intervju till 

insamlande av data. 

16 närstående följdes 

upp under studiens 

genomförande. 

Närstående upplevde sig 

frustrerade och utmattade 

under vårdtiden. De kände sig 

även ensamma då stödet från 

deras sociala nätverk var 

begränsad. Behovet av 

professionell hjälp var 

nödvändigt och resulterade till 

något positivt de kände sig 

mänskliga igen. 

 

 

10 poäng 

4. Kanter, C., 

Mammone 

D´Agostino, N., 

Daniels, M., 

Stone, A & 

Edelstein, K.  
 

Support Care 

Cancer 

2014, Canada 
 

Together and 

apart: 

providing 

psychosocial 

support for 

patients and 

families living 

with brain 

tumour. 

Identifiera 

egenskaperna 

hos 

hjärntumörpati

enter och dess 

närstående 

som 

gruppdeltagar

e där olika 

diskussionste

ma jämfördes. 

Kvalitativ och 

kvantitativ studie. 

Den kvalitativa 

dataanalysen är en 

manifest 

innehållsanalys.  

I den kvalitativa 

studien användes data 

som samlats in vid 

diskussionsträffar.  

Totalt 238 närstående 

deltog. 

 

 

Tema som diskuterats under 

diskussionsträffarna var deras 

fysiska/kognitiva påverkan 

och emotionella reaktioner 

kring deras situation. 

Närståendes förlust av 

självständighet och strategier 

de använt sig av för att hantera 

deras nya tillvaro. 

 

 

10 poäng 



   

5. McConigley, 

R., Halket, G., 

Lobb, E & 

Nowak, A. 

 

Palliative 

Medicine 

2010 

Western Australia 

Caring for 

someone with 

high-grade 

glioma: a time 

of rapid 

change for 

caregivers. 

De lyfts 

närståendes 

erfarenhet till 

någon som har 

hjärntumör 

och hur de 

upplever 

information 

och stödet från 

vårdpersonal. 

Kvalitativ  

Grounded theory  

som ansats.  

Dataanalysen en 

komparativ 

analysmetod. 

21 närstående 

intervjuades utifrån 

en semistrukturerad 

intervjuguide.  

Närstående upplevde att 

relationen med patienten 

förändrats hastigt. De kände 

sig tvungna att anpassa sig till 

den nya situationen. 

Erfarenhet av att inta rollen 

som vårdgivare samt brist av 

information från vårdpersonal 

enligt deras uppfattning 

beskrivs. 

 

 

10 poäng 

6. Molassiotis, A., 

Wilson, B., Blair, 

S., Howe, T & 

Cavet, J.  

 

Support Care 

Cancer 

2011, UK   

Living with 

multiple 

myeloma: 

experiences of 

patients and 

their informal 

caregivers 

De utforskade 

erfarenheten 

av att leva 

med 

hjärntumör 

efter avslutad 

behandling 

och lyfter 

vårdgivarens 

upplevelse 

Kvalitativ  

Induktiv 

innehållsanalys 

Tvärsnittsdesign med 

halvstrukturerade 

interjuver baserad på 

20 patient- och 16 

vårdgivarens 

berättelser. 

Många närstående känner 

rädsla inför framtiden. De 

upplevde också ouppfyllda 

behov, som exempelvis brist 

på information om sjukdomen 

och hur de skulle hantera 

situationen. Många antog 

vårdgivarerollen utan att veta 

innebörden av det. 

 

 

10 poäng 

 

7. Piil K, Juhler 

M, Jakobsen J, 

Jarden M. 

 

Journal 

Neuroscience 

Nursing 

2015 

Denmark 

Daily life 

experiences of 

patients with a 

high-grade 

glioma and 

their 

caregivers: A 

longitudinal 

exploration of 

rehabilitation 

and supportive 

Care needs 

Att belysa 

patienters och 

närståendes 

upplevelse och 

behov av 

rehabilitering 

och stöd för 

patienter med 

Höggradig 

gliom. 

Kvalitativ  

Longitudinell och 

explorativ studie.  

Intervjuerna 

analyserades utifrån 

programavaran 

NVivo 9 (Skirkj & 

Binderkrantz & Bogh 

Andersen, 2011).  

30 patienter och 33 

vårdgivare deltog i 

telefonintervjuer 

gjorda fem gånger 

under ett år. 

Två olika inställningar till 

information kunde identifieras 

några av deltagarna 

eftersträvade information och 

andra vill undvika den. 

Vårdpersonal måste vara 

försiktiga med vilken 

information som ges om 

prognos och ibland kunna 

motstå att berätta om den. 

 

 

10 poäng 

8. Rocha Pereira, 

H & Rebelo 

Botelho, M-A. 

 

Journal of 

Clinical Nursing 

2011, Portugal 

Sudden 

informal 

caregivers: the 

lived 

experience of 

informal 

caregivers 

after an 

unexpected 

event 

Att förstå 

individens 

erfarenhet av 

att inta rollen 

som 

vårdgivare när 

en oväntad 

händelse 

inträffar som 

involverar en 

släkting. 

Kvalitativ 

Hermeneutisk 

fenomenologidesign.  

Analysmetod enligt 

Van Manen’s (1990) 

ramverk 

Det utfördes 

ostrukturerade 

interjuver. 

14 närstående  

deltog. 

Känslor av ensamhet 

förekommer ofta hos 

närstående. De kunde inte leva 

upp till patientens 

förväntningar och de kände att 

tiden for iväg och att de 

förlorat kontroll över tiden. De 

upplevde sig misslyckad över 

vården de gett till sina 

närstående. 

 

 

10 poäng 

9. Schmer C, 

Ward-Smith P, 

Latham S & 

Salacz M. 

 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing 

2008, USA 

When a family 

member has a 

malignant 

brain tumor: 

The caregiver 

perspective 

Utforska 

närståendes 

upplevelse när 

patient 

genomgick 

kemoterapi de 

första 6 

månaderna 

efter 

sjukdomsbesk

edet. 

Kvalitativ  

Deskriptiv analys 

genomfördes med 

fenomenologisk 

teknik. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

deltagare spelades in 

och transkriberades 

ordagrant.  

Tre teman framträdde från 

datainsamling. Beskedet om 

diagnosen hjärntumör var en 

chock att få, familjerollerna 

förändrades omedelbart, 

effekten av att vårda en 

familjemedlem resulterade i 

psykosociala effekter. 

 

 

10 poäng 

 



   

10. Schubart J., 

Kinzie, M & 

Farace E.  

 

Neuro-Oncology 

2007, USA 

Caring for the 

brain tumor 

patient: 

Family 

caregiver 

burden and 

unmet needs 

Klarlägga 

ouppfyllda 

behov hos 

närstående 

som ger vård 

till patienter 

med 

hjärntumör. 

Kvalitativ  

Induktiv 

innehållsanalys 

Semistrukturerad 

djup intervju utifrån 

mall av 

25 närstående som 

vårdade vuxna med 

hjärntumör. 

För att möta de behov som 

förändras över tid hos patient 

och familj behövs en effektiv 

plan för information och stöd 

som följer sjukdomens 

förlopp. Från inledande kris 

till behandling, återhämtning, 

återfall och livets slutskede. 

 

10 poäng 

11. Sherwood, P., 

Hricik, A., 

Donovan, H., 

Bradley, S., 

Given, B., 

Bender, C., 

Newberry, A., 

Hamilton, R & 

Given, C. 

 
Oncology Nursing 

Forum 

2011, USA 

Changes in 

caregiver’s 

perceptions 

over time in 

response to 

providing care 

for a love one 

with a 

malignant 

brain tumour. 

Undersöka 

övergången 

från 

närstående till 

vårdare till 

patienter med 

malign 

hjärntumör. 

Kvalitativ  

Deskriptiv 

innehållsanalys  

Data samlades in med 

hjälp av öppna 

intervjufrågor till 10 

närstående av 

patienter med en 

primär malign 

hjärntumör en månad 

efter diagnos och 

efter fyra månader. 

Närstående beskriver 

svårigheter att förhålla sig till 

patientens tumörrelaterade 

funktionsnedsättningar och 

förändringar i deras familj, 

arbete och sociala roller. De 

uttryckte att det hade velat ha 

mer stöd och hjälp från andra 

familjemedlemmar för att ta 

sig igenom situationen. 

 

 

10 poäng 

12. Whisenant, M.  

 
Oncology Nursing 

Forum 

2011, USA 

Informal 

caregiving in 

patients with 

brain tumours 

Identifiera 

erfarenhetens 

hos närstående 

till patienter 

med 

hjärntumör.   

Kvalitativ  

deskriptiv studie  

Datainsamling 

gjordes genom 

inspelade intervjuer 

av 20 närstående som 

också svarat på ett 

sociodemografiskt 

frågeformulär 

.  

 

Närstående i studien har känt 

sig påtvingade att ta ansvar för 

patientens vård som har yttrats 

sig med frustration. De har 

genom olika strategier lyckats 

ta sig igenom den svåra tiden 

och funnit acceptans över 

situationen som vårdare. 

 

 

10 poäng 

13. Wideheim, A-

K., Edvardsson, 

T., Påhlson, A & 

Alström, G.  

 

Oncology Nursing 

Forum 
2002, Sweden 

A family’s 

perspective on 

living with a 

highly 

malignant 

brain tumour 
 

Beskriva hur 

det är att leva 

med en svår 

malign 

hjärntumör ur 

ett familje- 

perspektiv 

Kvalitativ 

Metod en sex 

månaders deskriptiv 

prospektiv intervju 

med tre familjer, tre 

patienter och fem 

närstående som 

beskriver deras 

upplevelser i 

intervjuer med olika 

intervaller. 

Dataanalys  

Induktiv 

innehållsanalys för 

narrativa texter. 
 

En drastisk förändring i det 

dagliga livet sker när någon 

drabbas av hjärncancer. De 

utmaningar som uppstår från 

diagnosbesked och efter 

operation beskrivs. 

 

 

10 poäng 



   

BILAGA 3. KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

Granskning av kvalitativa artiklar 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

2. Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

3. Hur är metoden beskriven? 

4. Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

5. Hur analyserades data? 

6. Vad visar resultatet? 

7. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

8. Vilka argument förs fram? 

9. Förs det några etiska resonemang? 

10. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 

(Friberg, 2017, ss 187–188) 

 

Poängsättning:  

Ja = 1 poäng, Nej= 0 poäng  

 

Kvalitet: 

Låg = 0–3 poäng, Medel = 4–6 poäng, Hög = 7–10 poäng  
 

 

 

 



   

BILAGA 4. KVALITETSGRANSKNINGSTABELL 

Frågor 
 
 

Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kvalité 

Art 1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 2 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 3 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 4 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 5 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 6 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 7 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 8 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 9 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 10 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 11 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 12 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

 

Artiklar:  

1. Finding the right kind of support: A study of carers of those with a primary malignant 

brain tumour. 

2. Carers of patients with a primary malignant brain tumour: Are their information 

needs being met? 

3. Family caregivers of patients with a high-grade glioma: a qualitative study of their 

lived experience and needs related to professional care.  

4. Together and apart: providing psychosocial support for patients and families living 

with brain tumors. 

5. Caring for someone with high grade glioma: a time of rapid change for caregivers. 

6. Living with multiple myeloma: experiences of patients and their informal caregivers. 

7. Daily life experiences of patients with a high-grade glioma and their caregivers: A 

longitudinal exploration of rehabilitation and supportive Care needs 

8. Sudden informal caregivers: the lived experience o informal caregivers after an 

unexpected event. 

9. When a family member has a malignant brain tumor: the caregiver perspective. 

10. Caring for the brain tumor patient: family caregiver burden and unmet needs. 

11. Changes in caregiver perceptions over time in response to providing care for a loved 

one with a primary malignant brain tumor. 

12. Informal caregiving in patients with brain tumors. 

13. A family’s perspective on living with a highly malignant brain tumor. 
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