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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Anhöriga till personer med hjärntumör upplever att livet förändras i samband 

med diagnos. Anhöriga som tar på sig vårdarrollen är ofta främmande inför vårdandet och 

behöver därför stöd och information från sjukvårdspersonal så att patienten kan få en 

optimerad vård. Sjuksköterskors upplevelser å andra sidan visar ett stort engagemang i att 

vårda patienter med cancer och en strävan efter att individanpassa vården. Metod: 

Kvalitativ innehållsanalys med manifest analysnivå. Analys av fyra bloggar. Syfte: Att 

beskriva kvinnors upplevelser av att leva med primär hjärntumör. Resultat: Resultatet 

består av tre huvudkategorier och sex underkategorier. Att genomgå en livsomvälvande 

omställning innefattade kampen om att acceptera sjukdomen samt livet ändrar riktning. Att 

uppleva maktlöshet innefattade kroppen förändras samt att leva i ovisshet. Upplevelsen av 

ett gott bemötande från omgivningen innefattade att uppskatta samhörighet samt 

vårdpersonalens betydelse för vården. Slutsats: Kvinnor med primär hjärntumör upplever 

att livet förändras markant efter diagnos men försöker ändå att behålla en positiv inställning. 

Vården upplevs bristfällig och att inte få behovet av vård tillgodosett leder till lidande hos 

kvinnorna. 

Nyckelord: Blogg, kvalitativ, lidande, omställning, sjuksköterska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Relatives of people with brain tumor experience that life changes due to 

diagnosis. Relatives who become caregivers are often unaccustomed with nursing, and 

therefore need support and information from healthcare personnel so that the patient can get 

an optimal care. Nurse’s experience on the other hand shows a great commitment to care for 

patients with cancer and an effort to personalize care. Method: Qualitative content analysis 

with manifest analysis level. Analysis of four blogs. Aim: To describe women’s experiences of 

living with primary brain tumor. Result: The result consists of three main categories and six 

subcategories. Undergoing a life-changing transformation included the struggle to accept the 

disease and life changes direction. To experience powerlessness included the body changes 

and living in uncertainty. The experience of a good treatment from the surroundings included 

to appreciate togetherness and healthcare personnel’s importance on nursing. Conclusion: 

Women with primary brain tumor experience that life changes significantly after diagnosis, 

but still tries to retain a positive attitude. Healthcare is perceived to be insufficient and to not 

have the need of care met leads to suffering among the women.  

Keywords: Blog, nurse, qualitative, readjustment, suffering 
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1 INLEDNING 

Författaren till detta examensarbete hyser ett stort intresse för onkologi och kom under sin 

verksamhetsförlagda utbildning i kontakt med kvinnor som diagnostiserats med primär 

hjärntumör. I samband med detta upplevdes att omvårdnaden och bemötandet brast, sett ur 

ett holistiskt perspektiv. Därför uppstod funderingar gällande hur sjuksköterskor kunde 

optimera bemötandet och vårdandet av dessa kvinnor. För att finna svar på funderingarna 

och därigenom öka möjligheterna att optimera omvårdnaden och bemötandet, fordras en 

inblick i hur kvinnor upplever livet med primär hjärntumör. En möjlighet att uppnå denna 

inblick är genom bloggar skrivna om detta. Examensarbetets författare ämnar att belysa 

dessa upplevelser och hoppas att därigenom kunna möjliggöra kunskap och djupare 

förståelse gällande kvinnors upplevelser av att leva med primär hjärntumör. På så vis kan 

sjuksköterskor ges förutsättningar för att möta och vårda denna patientgrupp på ett 

gynnsamt sätt. Examensarbetets syfte bedöms vara relevant då vårdvetenskap  tar avstamp i 

en helhetssyn på människan med fokus på bland annat människans behov av vård och stöd, 

samt fokus på att lindra lidande och sjukdom.  

Intresseområdet är önskat av huvudhandledare inom landstinget Sörmland.  

2 BAKGRUND  

I bakgrunden redogörs för tillvägagångsätt för den systematiska litteratursökningen som 

genererat i det datamaterial som återfinns i bakgrunden. Även begreppsdefinitioner och fakta 

om hjärntumörer redovisas. Därefter presenteras tidigare forskning relaterat till att vara 

anhörig till en person som har en hjärntumör samt sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med cancer. Sedan redogörs det vårdteoretiska perspektiv som valts för 

examensarbetet samt författningar och lagar som har relevans utifrån patientens rättigheter i 

vården och vårdandet. Slutligen presenteras en problemformulering.  

Den systematiska litteratursökningen har genomförts med syfte att finna tidigare forskning 

inom ämnet med fokus på hur det är att vara anhörig och anhörigvårdare till en person som 

har en hjärntumor, samt hur sjuksköterskor upplever vårdandet av en patient med 

hjärntumör. Litteratursökningen har utgått från databaserna PubMed och CINAHL Plus där 

artiklar publicerade i vårdvetenskapliga tidsskrifter går att finna. Boolesk söklogik har 

tillämpats i sökningarna, vilket möjliggör olika kombinationer av sökord med hjälp av 

operatorer såsom NOT or AND (Östlundh, 2017). Samtliga sökningar i CINAHL Plus 

inleddes via sökvägen advanced search med avgränsningarna peer reviewed, english 
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language samt årtalen 2013-2018. Då dessa årtal inte resulterade i tillräckligt relevant 

datamaterial  vid sökning av artiklar om tidigare forskning om anhörigperspektiv, så 

utökades sökningen av årtal till 2008-2018. I PubMed användes avgränsningarna 2008-2018 

i samband med de initiala sökningarna. Vid sökningar för tidigare forskning ur ett 

sjuksköterskeperspektiv så utökades årtalen ytterligare till 2005-2018. Anledningen var att 

artiklar som framkom i sökningen antingen fokuserade på en specifik cancerform såsom 

prostatacancer, eller utgick från specialiserade sjuksköterskors perspektiv. Detta lämpar sig 

inte för examensarbetet då ett inklusionskriterium är att studierna ska vara ut 

allmänsjuksköterskors perspektiv. Ytterligare inklusionskriterier var att patienterna skulle 

klassas som vuxna och därmed vara över 18 år. Exklusionskriterier var studier ur ett 

patientperspektiv, sjuksköterskestudenters perspektiv samt studier med patienter som 

diagnostiserats med hjärntumör som barn. Detta tydliggjordes även i sökorden genom att att 

använda NOT pediatric och NOT child*. Övriga sökord som användes var bland annat: brain 

tumor, nurse perspective, family, nursing, caring och experience.  

CINAHL Plus har varit den huvudsakliga databasen som använts eftersom 

sökningsprocessen inleddes där. Resterande studier har sökts via PubMed eller via manuella 

sökningar. De manuella sökningarna har uppkommit i samband med en genomgång av 

tidigare valda studiers referenslistor .  En övergripande sökmatris av artiklar finns i Bilaga A. 

Samtliga valda artiklar genomgick en kvalitetsgranskning för att fastställa om artikeln var 

relevant och höll god kvalitet. Kvalitetsgranskningen tog avstamp i Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa studier. Frågorna till kvalitetsgranskningen går att finna i 

sin helhet i Bilaga B. 

Tillvägagångssätt vid urvalet inleddes med att läsa titlarna på samtliga sökträffar. När titeln 

framstod som relevant så lästes även abstract och syfte. Bedömdes artiklarna visa på fortsatt 

relevans lästes även resultatet, annars valdes artiklarna bort i detta skeede. Både artiklar med 

kvalitativ ansats och mixed method valdes; tio kvalitativa artiklar och två med mixed method. 

I artiklarna med mixed method  användes enbart det kvalititativa resultatet i detta 

examensarbete, vilket markeras tydligt i artikelmatrisen i Bilaga C. I Bilaga C återfinns även 

samtliga artiklar som slutligen valdes ut samt bedömd kvalitet utifrån kvalitetsgranskningen 

av Friberg (2017). Anledningen till att endast  kvalitativa artiklar valdes var  för att fokus låg 

på att belysa upplevelser och erfarenheter inom tidigare forskning, vilket innebär att 

kvantitativa artiklar inte var relevanta.  

2.1 Definitioner 

I detta stycke definieras begreppen blogg och upplevelse. Då begreppen är återkommande i 

examensarbetete bedöms det av relevans att tydliggöra begreppens innebörd. Ordet blogg 

definieras av Svenska akademien (2015) som en internetbaserad, personlig dagbok som 

uppdateras löpande. Ordet upplevelse definieras av Svenska akademien (2011) som något en 

person är med om och känner.   
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2.2 Hjärntumörer 

I Sverige insjuknar cirka 1200 personer årligen i primära hjärntumörer. Ytterligare 

hundratals personer har en hjärntumör som de inte vet om under sin livstid till följd av 

uteblivna symptom. Utöver detta förekommer metastaser i hjärnan hos 20-40 % av 

patienterna över 18 år som har andra cancerformer (Salford, 2012).  

Hjärntumörer delas upp i primära tumörer och sekundära tumörer, även kallade metastaser. 

De primära tumörerna uppstår i celler som hör till hjärnan och hjärnhinnorna, medan de 

sekundära sprider sig till hjärnans område från en tumör i en annan del av kroppen. 

Vanligast förekommande bland primära hjärntumörer är maligna varianter såsom gliom och 

astrocytom. Den vanligast förekommande benigna hjärntumören är meningeom. Orsaker till 

varför hjärntumörer uppstår är inte fullständigt klarlagda. Radioaktiv strålning kan vara en 

bakomliggande orsak , likaså frekvent förekommande strålning från mobiltelefoner. 

Misstankar om att immunologiska faktorer kan vara skydds- eller riskfaktor har föranletts till 

följd av upptäckten att personer med allergiska sjukdomar såsom astma, löper mindre risk 

att insjukna i vissa typer av hjärntumörer. Det finns även indikationer på att hjärntumörer 

kan ha genetiska orsaker då vissa familjer drabbas i högre grad än andra (Salford, 2012).  

Olika typer av hjärntumörer karaktäriseras av olika symptom. Exempel på utmärkande 

symptom relaterat till placeringen på tumören är: personlighetsförändring (pannloben), 

känselbortfall eller pares (hjässloben), dysfasi och minnesbortfall (tinningloben), 

balansstörning (lillhjärnan) samt dubbelseende, sväljsvårigheter och andningspåverkan 

(hjärnstammen).  Utöver dessa exempel på symptom sker epilepsianfall hos cirka 30 % av 

personerna som har en hjärntumör; detta på grund av lokal irritation i hjärnan där tumören 

växer. Även huvudvärk och kräkningar till följd av ökat tryck och inklämning av hjärnan kan 

förekomma (Salford, 2012). 

Adekvata behandlingsalternativ vid hjärntumörer är bland annat kirurgi, cytostatika och 

strålbehandling. Vid behov kan dessa behandlingar kombineras; exempelvis kan 

strålbehandling bli aktuellt efter en operation. Förutom dessa behandlingsalternativ används 

även symptomlindrande läkemedel såsom antiepileptika och kortison (Salford, 2012).   

2.3 Att vara anhörig till en person som har en hjärntumör 

I samband med att patienten får sin diagnos förändras livet för både patienter och anhöriga, 

och även familjeroller som tidigare funnits skiftas (McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 

2010; Schmer, Ward-Smith, Latham &  Salacz, 2008; Schubart, Kinzie & Farace, 2008; 

Sherwood et al., 2011; Wasner, Paal & Borasio, 2013). När parterna lever i en partnerrelation 

så förändras kärleksrelationen och anhöriga intar istället rollen som vårdare med 

medföljande ansvar. Detta ansvar innebär ofta att beslut fattas ensam gällande såväl det 

vardagliga livet med exempelvis ekonomiska frågor, och även om patientens behandling i de 

fall patientens kognitiva nedsättning leder till att patienten inte själv kan fatta sådana beslut 

(McConigley et al., 2010). Rollen som anhörigvårdare innebär att axla ett stort ansvar som 

innefattar såväl fysisk omvårdnad som att assistera patienten vid aktiviteter. Även 
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sjuksköterskeuppgifter såsom att byta förband blir anhörigas ansvar, trots att de saknar 

erfarenhet, information och träning gällande detta (Schubart et al., 2008). De ökade kraven 

fordrar att adekvat information snarast möjligt efter diagnos så att livet kan planeras utifrån 

patientens rådande tillstånd (Coolbrandt et al., 2015; McConigley et al., 2010). 

Informationen som anhöriga ges upplevs dock vara bristfällig då vårdpersonal inte 

informerar om hur de kan vårda patienten på bästa sätt genom praktisk omvårdnad och hur 

de ska sköta patientens medicinering (Arber, Guerrero, Hutson & de Vries, 2013; Wasner et 

al., 2013). Anhöriga vet ibland inte heller var de kan vända sig för relevant information. Det 

upplevs vara svårt att formulera adekvata frågor för att få svar som kan vara till hjälp för att 

kunna stötta och hjälpa patienten på ett optimalt sätt (Arber, Guerrero, Wilson, Lucas & 

Faithfull, 2010; Coolbrandt et al., 2015; McConigley et al., 2010).  

Anhöriga upplever att vårdpersonal spelar en vital roll då deras bemötande bidrar till ökade 

möjligheter att hantera och känna sig mer trygg i sjukdomssituationen. Detta kan uppnås 

genom att vårdpersonal har ett respektfullt bemötande och ger anhöriga tid att ställa frågor 

samt svarar på deras funderingar. Det är även viktigt att anhöriga får känna sig delaktiga i 

vården genom att vårdpersonal lyssnar på information de har att delge om patienten, då 

denna information kan bidra till att patienten får en optimerad vård (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). När stöd ges från vårdpersonal som den anhöriga känner och litar på så går 

det lättare att lämna över ansvaret för patientens vård. Att både patient och anhörig har en 

god relation till vårdpersonal upplevs vara av största vikt (Arber et al., 2013; Wasner et al., 

2013). 

2.4 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancer 

Att vårda patienter som har cancer  ställer känslomässiga krav på sjuksköterskor(Kendall, 

2007; Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). Känslor av maktlöshet kan uppstå när det 

inte går att förhindra att cancersjukdomen progredierar (Mohan et al., 2005). Det upplevs 

även vara mer känslomässigt stressigt att vårda yngre vuxna patienter än äldre då de yngre 

upplevs vara i större behov av stöd (Kendall, 2007; Mohan et al., 2005). Samtidigt beskrivs 

patienterna som modiga, vilket motiverar sjuksköterskor till att stödja patienterna ytterligare 

(Kendall, 2006).   

Sjuksköterskor upplever även att många patienter förnekar cancersjukdomen och aktivt tar 

avstånd från att prata om sjukdomen, samt nekar till möjligheter att ta del av information 

gällande sjukdomssituationen (Mohan et al, 2005). Sjuksköterskor har en viktig roll i att 

hjälpa patienter att acceptera och hantera sjukdomen (Kendall, 2006). Det bedöms vara av 

stor vikt att patienter får stöd och utbildning i sorgeprocessens gång (Mohan et al., 2005). 

Patienter hanterar dödliga sjukdomar på olika sätt, med hjälp av olika strategier, och det är 

viktigt att acceptera det (Kendall, 2007). Det är dock viktigt att vara ärlig mot patienterna 

samt att låta patienterna bestämma sin egen delaktighet i sjukdomsbehandlingen (Mohan et 

al, 2005).  

Det uppstår frustration hos sjuksköterskor när de tvingas ge avkall på vårdens kvalitetet till 

följd av tidsbrist. När tiden inte är tillräcklig upplevs  möjligheterna att individanpassa 
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vården minska (Mohan et al., 2005). Sjuksköterskor betonar dock vikten av att se varje 

patient som en enskild individ med unika upplevelser av cancersjukdomen. Även patienter 

med samma typ av cancerdiagnos kan ha olika omvårdnadsbehov och det åligger 

sjuksköterskan att uppmärksamma detta och planera därefter (Kendall, 2007).  

Det finns en önskan om att informeras mer gällande patienters behandling och smärtlindring 

för att optimera möjligheterna att på ett bra vis kunna bemöta patienternas funderingar 

(Mohan et al., 2005). Sjuksköterskor är väl medvetna om de svårigheter som patienterna 

upplever till följd av sjukdomen och behandling. Sjuksköterskor ser positivt på när troende 

patienter har en religiös tro eller andlighet att söka sig till i svåra stunder (Kendall, 2006).   

2.5 Vårdteoretiskt perspektiv 

För detta examensarbete har Erikssons (1994) vårdteori valts, med fokus på begreppet 

lidande. Anledningen till att lidandebegreppet valts grundar sig i ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017a) då denna betonar att ett av sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområden är att lindra lidande. Lidandebegreppet bedömdes även vara relevant med 

hänvisning till Eriksson (1994) som belyser att den lidande människan representerar kärnan 

i vårdvetenskapen. 

2.5.1 Lidande 

Lidandet utgör en naturlig del av livet och kan upplevas kroppsligt, själsligt eller andligt. I 

grunden är lidandet något negativt och meningslöst, men det kan likväl delas upp i det goda 

lidandet och det onda lidandet. I det goda lidandet har människan accepterat lidandet och  

söker en mening med lidandet. Lyckas denna process så kan människan försonas med 

lidandet och på så vis uthärda det, vilket kan leda till personlig växt och utveckling. Det onda 

lidandet är däremot negativt och domineras av känslor som hopplöshet, sorg och ensamhet. 

Det onda lidandet riskerar att leda till ett själsligt och andligt döende, om  försoning inte 

sker. Lidandet är uteslutande en kamp med målet att bli fri från lidandet eller försonas med 

det. Om människans förhållningssätt till lidandet är passivt så har lidandet en tendens att bli 

ett subjekt, vilket ökar risken att lidandet upptar en stor del av människans liv. Formas 

lidandet istället till ett objekt genom ett aktivt förhållningssätt och underordnas människan, 

så minskar risken för att lidandet ska leda till att människan resignerar (Eriksson, 1994).  

Människan försöker förhindra och lindra lidandet genom olika strategier, i syfte att skydda 

sitt innersta väsen. Strategier såsom att försöka förinta lidandet eller fly från det är sätt att 

förhindra lidandet.  Försök att lindra lidandet sker genom att resignera och acceptera 

lidandet som ett nödvändigt ont, eller genom att försöka finna en mening med lidandet. Den 

största möjligheten att lindra lidande finns i kärleken och i genuin tröst som öppnar upp 

möjligheter till förtröstan, mod och hopp hos människan. Genom att människans lidande blir 

bekräftat främjas möjligheterna till personlig växt (Eriksson, 1994).  

Sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande är olika former av lidande. Vid 

sjukdomslidande står lidande relaterat till sjukdom och behandling i fokus, och kroppsliga 
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smärtor till följd av detta kan resultera i lidande hos människan. Sjukdom och behandling 

kan också ligga till grund för upplevelser och känslor i form av skam, skuld och förnedring. 

Skam och förnedring kan återfinnas i situationer där människan upplever bristande förmåga 

att delta i behandling, eller då människan uppvisar psykiska svagheter. Skuld kan uppstå när 

människan känner att dennes leverne gett upphov till sjukdomen (Eriksson, 1994).  

Livslidande berör lidandet relaterat till vad det innebär att leva som människa. Till 

livslidandet hör hot mot människans existens: att känna att döden stundar men inte veta när 

den inträffar, att inte bli sedd och att inte få känna kärlek. En oväntad, ofrivillig förändring i 

livssituationen innebär också ett livslidande. Det kan leda till en människa som tidigare känt 

sig hel till kropp, själ och ande plötsligt upplever sitt inre som sönderdelat i bitar (Eriksson, 

1994).  

Vårdlidandet är det lidande som människan upplever som patient till följd av vård, utebliven 

vård eller vårdpersonals bemötande. Detta kan ske genom kränkning av patientens 

värdighet, exempelvis när vårdpersonal inte tar patienten på allvar. Vårdlidande  är också när 

vårdpersonal nonchalerar en patient, eller när vårdpersonal utövar makt genom att 

exempelvis strikt vidhålla rutiner och inte möta patienten i dennes tankevärld. Att som 

vårdpersonal tvinga patienten till att handla mot sin vilja tillhör också maktutövning i 

vårdlidande (Eriksson, 1994).  

2.6 Författningar och lagar 

Sjuksköterskans arbete utgår från fyra fundamentala ansvarsområden: att lindra lidande, 

förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa. Dessa ansvarsområden ska tillgodoses 

med utgångspunkt i patientens rätt till värdighet, integritet, egna val och att bli bemött med 

respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a).  

En utgångspunkt för god omvårdnad är en förtroendefull relation till patienten och anhöriga, 

och detta ansvarar sjuksköterskan för. Omvårdnaden ska även tillgodose flera dimensioner: 

den fysiska, den andliga, den psykosocial samt den kulturella dimensionen. Sjuksköterskan 

ansvarar även för att en personcentrerad vård genomförs. Detta innebär att patienten och 

anhöriga är delaktiga i omvårdnaden vad gäller bedömning, planering, genomförande och 

utvärderande. Den personcentrerade vården innebär även att patienten och närstående blir 

sedda och hörda av sjuksköterskan. Sjuksköterskan förväntas utforma kommunikationen 

med patienten och anhöriga med utgångspunkt i respekt, lyhördhet och empati. Vid behov 

ska sjuksköterskan även konsultera och samverka med andra medarbetare  (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b).  

I hälso-och sjukvårdslagen stadgas kraven på god vård. Detta innebär bland annat att vården 

ska vara tillgänglig och utgå från patientens självbestämmanderätt, integritet och trygghets- 

samt säkerhetsbehov (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Patientlagen gör 

gällande att patienten ska ges information om tillstånd, förväntad tidpunkt för vård samt 

eftervård. Om informationen inte kan ges till patienten så ska den istället ges till anhörig  

(Patientlag, SFS 2014:821). 
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2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att livet med en hjärntumör innebär en livsomställning för såväl 

personerna som diagnostiserats, som för deras anhöriga. För anhöriga som kliver in i 

vårdarrollen utvecklas ett stort ansvarsområde som innefattar många delar såsom fysisk 

omvårdnad av patienten och  praktisk omvårdnad med medicinering och förbandsbyten.  

Information och stöd från vårdpersonal anses vara essentiellt men upplevs som bristfälligt 

och svårtillgängligt, vilket försvårar att patienten ges en optimal vård. Forskning visar även 

på sjuksköterskeperspektivet vid vård av patienter med cancersjukdom, där sjuksköterskors 

strävan efter ett god omvårdnad framkommer. En individanpassad vård beskrivs som viktigt, 

likväl som att stötta patienten i att hantera sjukdomens närvarande. Att endast ta del av 

anhörigas och sjuksköterskors perspektiv innebär dock att upplevelserna av livet hos 

personer som har drabbats av hjärntumör inte framkommer. Katie Eriksson belyser att 

lidande kan uppstå hos patienter när de upplever att vårdpersonal inte möter patienterna i 

deras tankevärldar. För att optimera bemötande och omvårdnad hos patienter med 

hjärntumör behöver sjuksköterskor kunskap om hur denna patientgrupp upplever livet med 

sjukdomen. Genom den kunskap som framkommer gällande människors upplevelser av att 

leva med hjärntumör finns möjligheten att ge sjuksköterskor bättre förutsättningar att ge en 

holistisk och individanpassad vård till människor med hjärntumör då de är patienter.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva kvinnors upplevelse av att leva med primär hjärntumör. 

4 METOD 

Examensarbetet bygger på en kvalitativ innehållsanalys med manifest analysnivå enligt 

Lundman och Hällgren Granheim (2012). Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) 

lämpar sig kvalitativ innehållsanalys vid tolkning och granskning av texter. Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) belyser att manifest analysnivå innebär att fokus riktas mot det 

öppna och tydliga budskapet i textens innehåll.  I detta avsnitt redogörs vidare för hur 

datainsamling och urval har skett, hur dataanalysen har genomförts samt etiska 

överväganden.  
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4.1 Datainsamling och urval  

Till resultatet användes Google som sökmotor för att finna bloggar. Då föreliggande 

sökmotor saknar möjlighet till avancerad avgränsning i sökningen, blev träffarna många trots 

flera försök med diverse sökord. Vid varje sökning kontrollerades samtliga bloggar på de 

första femton sidorna för att i största möjliga mån skapa en rättvis bedömning av varje 

sökresultat. De sökord som slutligen kom att generera i flest adekvata bloggar var de initiala 

sökorden hjärntumör och blogg. Bland de femton första sidorna av sökresultaten valdes fyra 

bloggar ut, varav två av författarna hade diagnostiserats med malign hjärntumör och två 

författare med benign hjärntumör. 

Inklusionskriterier för datainsamlingen var att de skulle vara skrivna av kvinnor över 18 år 

som själva hade diagnostiserats med primär hjärntumör, samt att bloggarna skulle vara 

skrivna på svenska tillika modersmålet som författaren till examensarbetet har; detta för att 

minimera risken för misstolkningar. Exklusionskriterier var bloggar som saknade tydliga 

kategorier där inlägg relaterat till deras sjukdom skrevs eller bloggar där månaden för 

diagnosen inte framkom. Detta för att underlätta möjligheterna att finna samtliga 

blogginlägg relaterade till hjärntumören och enbart dessa, för att minimera risken för att 

upplevelser kopplade till andra händelser i livet blandades med adekvat datainsamling till 

detta examensarbete. En begränsning som gjordes var att bloggarna endast lästes igenom och 

analyserade från diagnostillfället och 12 månader framåt. Detta då vissa av bloggarna 

innehåller hundratals inlägg skrivna under flera års tid, vilket inte var inte möjligt att göra en 

adekvat analys på till följd av den tidsram examensarbetet behövde hålla sig inom.   

Nedanstående bloggar ligger till grund för dataanalysen. Då bloggförfattarnas efternamn inte 

förekom i samtliga fall så refereras bloggarna hädanefter i examensarbetet enligt deras 

förnamn alternativt efternamn då det har framkommit.  Med hänvisning till Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) beskrivs information som kan vara av betydelse relaterat till 

examensarbetets syfte, då kontexten är viktig.   

Anna-Stina: https://knoppenihjarnan.wordpress.com/  

Författaren till bloggen var i 30-årsåldern och arbetade som bibliotekarie då hon 

diagnostiserades med benign hjärntumör. Kvinnan genomgick hjärnkirurg. Kvinnan levde 

vid tidpunkten tillsammans med sin sambo och sina katter.    

Carin: http://tantrakurser.se/carins-resa-2013.html  

Författaren till bloggen var i medelåldern och arbetade med att ge relationskurser då hon  

diagnostiserades med malign hjärntumör. Kvinnan behandlades med hjärnkirurgi, 

cytostatika och strålning.  Kvinnan levde vid denna tidpunkt med sin sambo. 

Emma Skoglund: http://finest.se/emmaskoglund    

Författaren till bloggen var i 20-årsåldern och studerande då hon diagnostiserades med  

malign hjärntumör. Kvinnan behandlades med hjärnkirurgi och strålning. Kvinnan har 

namngivit tumören ”Mårten”. Kvinnan levde vid denna tidpunkt ensam.   

Yasemin: https://nouw.com/tjejenmedhjarntumor/  

Författaren till bloggen var i 20-årsåldern och föräldraledig då hon diagnostiserades med 

https://knoppenihjarnan.wordpress.com/
http://tantrakurser.se/carins-resa-2013.html
http://finest.se/emmaskoglund
https://nouw.com/tjejenmedhjarntumor/
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benign hjärntumör. Kvinnan genomgick hjärnkirurgi. Kvinnan levde vid denna tidpunkt 

tillsammans med sin make och deras barn.  

4.2 Dataanalys 

Lundman och Hällgren Granheim (2012) presenterar kvalitativ innehållsanalys som 

applicerbar inom omvårdnadsforskning då texter i bland annat dagböcker ska granskas, med 

syfte att urskilja variationer i likheter och skillnader.   Med hänvisning till examensarbetets 

syfte och val av datamaterial bedömdes därför analysmetoden vara relevant. Analysprocessen 

tog avstamp i Lundman och Hällgren Granheims (2012) beskrivning. Analysen inleddes med 

att läsa igenom utvalda bloggar upprepade gånger. Detta för att få en översiktlig förståelse 

över bloggarnas innehåll. När examensarbetets författare upplevde sig vara insatt i 

bloggarnas helhet påbörjades processen att ta ut meningsbärande delar av texten, så kallade 

meningsenheter. Det strävades efter att ett snarlikt antal meningsenheter skulle tas ut från 

respektive blogg och sammanlagt antal meningsenheter som ligger till grund för analysen är 

157 stycken. Lundman och Hällgren Granheim (2012) gör gällande att meningsenheterna 

inte får vara för stora då de blir mer abstrakta och kan innehålla flera betydelser. Många av 

meningsenheterna som användes i examensarbetets analys var långa, vilket ledde till att 

irrelevanta delar för analysen raderades och ersattes med [...] enligt gängse regler av 

Språkrådet (2017). Därefter kondenserades meningsenheterna med omsorg för att bibehålla 

det centrala innehållet. Sedan abstraherades texten så att texten kunde kodas för att få fram 

kärnan i textinnehållet. Texten kodades genom att jämföra skillnader och likheter, vilket 

Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver är det essentiella i en kvalitativ 

innehållsanalys. Samtliga meningsenheter kodades innan kategorisering utfördes i form av 

underkategorier och huvudkategorier. Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver att 

kategorier utformas utifrån de koderna som framkommit av meningsenheterna, och att det är 

flera gemensamma koder som utgör en specifik kategori.  Vidare beskriver Lundman och 

Hällgren Granheim (2012) att  huvudkategorier är mer abstrakta än underkategorierna; mest 

konkret är dock koderna. I detta examensarbete gavs underkategorierna initialt enbart 

färgkoder och inte ord, för att säkerställa att koderna kopplades till relevanta 

underkategorier. När samtliga koder fått en färg påbörjades processen att döpa dessa 

kategorier. Lundman och Hällgren Granheim (2012) beskriver att data enbart ska passa in i 

en kategori men att det kan vara svårt vid kategorisering av människors upplevelser, då 

upplevelserna kan vara snarlika och därför passa in i fler kategorier. Examensarbetets 

författare upplevde denna svårighet och upprepade därför kategoriseringen ett flertal gånger 

samt jämförde likheter och skillnader i koderna, för att på så sätt säkerställa att samtlig data 

endast lämpade sig för en specifik kategori. Lundman och Hällgren Granheim (2012) 

poängterar  vikten av att se texten i sitt sammanhang och att fragment ur texter inte kan 

analyseras utan kontext. Därför växlade examensarbetets författare under hela 

analysproceduren mellan helheten respektive delar i bloggarna. Exempel på analysförfarande 

återfinns i Bilaga D.  



10 

4.3 Etiska övervägande 

Examensarbetets innehåll reflekterades löpande mot regler och föreskrifter för forskning. 

Oredlighet i forskning i form av fabriciering, förfalskning och plagiat förekommer inte i 

arbetet (CODEX, 2018). Aktuellt för detta examensarbete är de fyra huvudkraven som hör till 

forskningsetiska principer: samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet belyser att människor själva har rätt att bestämma 

om de vill delta i en undersökning eller inte, med undantagsfall när forskningen baseras på 

information lämnat via massmedia (Vetenskapsrådet, 2002). Material som är tillgängligt för 

allmänheten på internet, såsom bloggar, får därmed användas som underlag för analys utan 

att samtycke ges från bloggförfattaren (Segesten, 2017). Med hänvisning till detta har 

samtycke inte inhämtats. Bloggförfattarna eller efterlevande har inte heller informerats om 

examensarbetet med till följd av detta. Därmed har informationskravet tagits i beaktning 

men frånsetts då detta huvudkrav innebär att de berörda ska informeras om forskningens 

syfte (Vetenskapsrådet, 2002). Konfidentialitetskravet har även tagits i beaktning, vilket gör 

gällande att etiskt känsliga uppgifter om enskilda individer som framkommer vid 

undersökningar ska behandlas konfidentiellt i största möjliga mån. Etiskt känsliga uppgifter 

är sådant som förmodas vara kränkande och skapa obehag hos den enskilda individen och 

efterlevande (Vetenskapsrådet, 2002). Sjuksköterskan ansvarar även för att reflektera över 

etiska riktlinjer och hur dessa kan tillämpas vid forskning. Det åligger även sjuksköterskan 

ett ansvar att med gott omdöme hantera personuppgifter och behandla dessa konfidentiellt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 

Material som samlats in för analys har sparats som dokument på dator samt även skrivits ut 

på papper. Samtligt analaysmaterial har förvarats på ett säkert sätt för att förhindra att 

obehöriga får tillgång till materialet. De datorsparade dokumenten har lösenordskyddats och 

pappersdokumenten har förvarats i ett låst skåp som endast examensarbetets författare har 

tillgång till. Då analysmaterialet inte längre behövs till följd av avslutat examensarbete, 

kommer de dokument som förvarats på datorn att raderas och pappersutskrifterna kommer 

att omintetgöras i dokumentförstörare. Genom detta har även nyttjandekravet tillgodosetts, 

vilket Vetenskapsrådet (2002) beskriver som att datainsamlingen endast får användas för 

avsett forskningssyfte. Genom att hantera analysmaterial med den försiktighet som beskrivits 

ovan så blir risken minimal gällande att obehöriga ska få tillgång till materialet.  

Examensarbetets författare har bevarat samtliga citat från bloggförfattarna i dess ursprung. 

Med hänsyn till språkregler har [sic] lagts till för att belysa att språkliga fel tillhör det 

ursprungliga citatet (Språkrådet, 2017).  

5 RESULTAT 

Resultatet består av tre kategorier och sex underkategorier, vilka återfinns i Tabell 2. 

Samtliga kategorier är baserade på innehåll som genomgående återfinns i bloggarna som 
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legat till grund för resultatet. Stavfel eller andra språkliga fel har i enlighet med Språkrådet 

(2017) markerats med [sic] för att belysa att citatet är korrekt återgivet och att det språkliga 

felet har uppmärksammats av examensarbetes författare. 

Tabell 2: Resultatmatris. 

Underkategorier Kategorier 

Kampen om att acceptera sjukdomen 
Att genomgå en livsomvälvande omställning 

Livet ändrar riktning 

Kroppen förändras 
Att uppleva maktlöshet 

Att leva i ovisshet 

Att uppskatta samhörighet Upplevelsen av ett gott bemötande från 
omgivningen Vårdpersonalens betydelse för vården 

5.1 Att genomgå en livsomvälvande omställning  

Under denna kategori beskrivs hur sjukdomsbeskedet resulterade i att livet förändrades 

markant för kvinnorna. Kampen om att acceptera sjukdomen beskriver kvinnornas 

upplevelse av att försöka acceptera hjärntumörens existens i deras kroppar. Livet ändrar 

riktning beskriver pendlingen i kvinnornas känslospektrum under sjukdomen.  

5.1.1 Kampen om att acceptera sjukdomen 

Beskedet om hjärntumör skapade en känsla av overklighet och chock hos kvinnorna. 

Kvinnorna uttryckte att hjärntumörer var sådant som förekom på film eller som hände andra 

men inte dem, vilket ledde till att det var svårt att inse att de själva faktiskt hade drabbats. 

”Det kändes som att livet hamnade i pausläge och jag blev huvudpersonen i en surrealistisk 

teaterpjäs” (Anna-Stina, 2008, 7 oktober). Förnekelse följt av likgiltighet förekom också 

initialt. Så småningom uppstod även funderingar om varför kvinnan som individ drabbades 

av sjukdomen. Tankarna relaterades till bland annat levnadssätt gällande kost och motion.  

Att under livet ha ätit en allsidig kost och motionerat regelbundet ledde till funderingar om 

varför hjärntumören uppkommit, men denna typ av tankar upplevdes bara skapa mer 

lidande. 

Kvinnorna upplevde stundtals ilska och känslor av orättvisa över att hjärntumören drabbat 

dem och vad de tvingades genomgå relaterat till hjärntumören. Att livet faktiskt var orättvis 

upplevdes som ett faktum: ”Livet är helt enkelt inte rättvist, det finns ingen som sitter och 

fördelar lidande jämnt över människorna. Sorgen drabbar utan urskiljning” (Anna-Stina, 

2008, 5 december). Kvinnorna önskade att  livet kunde återgå till att vara som det var innan 

sjukdomen och att hjärntumören bara var en mardröm, men sådana tankar upplevdes inte 

vara konstruktiva då kvinnorna insåg att livet aldrig skulle bli som förr. Kvinnorna stunder 

då de kände sig tvungna att acceptera sjukdomen för att bespara sig själva lidande och för att 

det inte fanns något annat val. Begreppet acceptera ansågs dock rymma flera dimensioner. 
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Det är skillnad på acceptera och acceptera. Jag har tagit till mig allt som läkarna sagt [...] 

Samtidigt som jag accepterat det kommer aaaldrig [sic] acceptera det [...] Jag kommer aldrig 

acceptera att Mårten stoppar mig från att leva mitt liv även om jag accepterat att han kommit 

in och förändrat det. Det måste jag ju. (Skoglund, 2012, 23 april) 

Att acceptera att livet förändrades och medförde nya begränsningarvar dock svår, och 

upplevdes vara en tidskrävande process som fordrade lång bearbetning. Kvinnorna pendlade 

därför löpande mellan acceptans och icke acceptans. Livet beskrevs som att det aldrig skulle 

bli sig likt igen då det var en omöjlighet att göra en erfarenhet ogjord och därmed omöjligt att 

fortsätta vara samma människa som innan hjärntumören. 

5.1.2 Livet ändrar riktning 

Kvinnorna upplevde att känslorna pendlade mellan hopp och förtvivlan samt positiva och 

negativa tankar. Ibland upplevdes en stor sorg relaterat till konsekvenserna av att leva med 

hjärntumör, och ibland upplevdes livet vara som innan sjukdomen. Känslor av hopp och 

tillförlit var genomgående för sjukdomsperioden. Hoppet var att bli frisk från hjärntumören 

och kvinnorna litade på att behandlingen skulle ha god effekt. Kvinnorna kände sig lyckligt 

lottade i förhållande till andra drabbade av hjärntumör då de  upplevde en god prognos. 

Tacksamhet över att ännu leva trots hjärntumören, blandades med svårigheter att tänka så. 

”Livet har så mycket mer innehåll som jag vill uppleva. Inte bara över-leva [sic]” (Carin, 

2013, 29 augusti).  Avundsjuka gentemot människor som levde utan hjärntumör och som var 

friska uppstod emellanåt, då kvinnorna  stundvis tyckte att friska människorna hade 

möjligheter att genomföra saker i en större utsträckning än vad kvinnorna kunde. Negativa 

tankar som uppstod upplevdes svåra att mota bort ibland, men det viktigaste för kvinnorna 

var att de inte fastnade konstant i negativa tankebanor. Att ha stunder av nedstämdhet och 

negativa tankar stundvis var tillåtet, och kvinnorna var medvetna om att de sedan skulle 

kunna fokusera på det positiva igen. Att tänka positivt upplevdes vara av största vikt då 

läkare poängterat att patienter med en positiv inställning överlevde i större utsträckning trots 

dålig prognos, jämfört med de patienter som hade en bättre prognos men en negativ 

inställning. Även om det fanns svårigheter att upprätthålla en positiv attityd så upplevdes det 

ändå finnas ett val gällande förhållningssätt och inställning. 

Ganska mycket i livet är sådant som man inte väljer, t.ex sjukdomar, men man kan ändå 

påverka vartåt man strävar. Och man kan påverka sitt tänkande om det som man upplever och 

vill uppleva. För länge sedan bestämde jag mig för att aldrig se mig som ett offer. Ofta har jag 

lyckats med min föresats, men man har alltid sina svaga ögonblick också. (Anna-Stina, 2009, 

22 februari) 

Det fanns en känsla av att det troligtvis fanns en mening med hjärntumören. Även om 

kvinnorna inte velat drabbas av en hjärntumör och genomgå den omvälvande erfarenhet den 

medförde, så ville de ändå inte vara utan den. Erfarenheten kopplad till hjärntumören 

upplevdes vara värdefull då den medfört positiva förändringar hos kvinnorna i form av större 

uppskattning av livet. Tiden i livet beskrevs vara dyrbar och hjärntumören var en ständig 

påminnelse om att livet inte varade för evigt.  



13 

Till skillnad från tidigare vet jag nu att jag ska dö någon gång, det där var mer abstrakt förut, 

något som nog egentligen inte kunda hända. Nu vet jag att det kan det. Om man vet det är det 

lättare att ta vara på livet medan livet finns kvar, så det är en positiv vetskap. (Anna-Stina, 

2008, 16 oktober) 

Att visa kärlek och uttrycka den i ord till nära och kära medan tid fanns upplevdes vara 

väldigt viktigt. Det upplevdes även vara viktigt att fundera på vad som var centralt i livet och 

vilka mål som ville uppnås under livstiden. 

5.2 Att uppleva maktlöshet 

Under denna kategori beskrivs den maktlöshet kvinnorna upplevde relaterat till att leva med 

en hjärntumör. Kroppen förändras beskriver upplevelsen av de förändringar som sker i 

kroppen till följd av sjukdomssymptom och behandling. Att leva i ovisshet beskriver den 

stressande och tärande upplevelsen av att vänta på operation, röntgentider och provsvar. 

5.2.1 Kroppen förändras 

Kvinnorna upplevde påfrestande kroppsliga förändringar och fysiska nedsättningar 

relaterade till sjukdomssymptom och behandling för sjukdomen. Kroppen beskrevs förfalla 

av mediciner och behandlingar, vilket var jobbigt att vara med om. Att kroppen inte 

samarbetade och gjorde som kvinnorna ville medförde en svår känsla. En kvinna beskriver 

hur hon vaknade upp efter operationen och insåg att den högra sidan av kroppen inte gick att 

röra:  

Jag hade sköterskor som fick hjälpa mig dygnet runt. Byta kläder på mig, sitta upp i sängen, 

byta läge, äta, duscha, gå på toa! Jag var aldrig ensam. Inte ens på toa vågade de lämna mig 

ensam, förstår ni känslan av hur utsatt man känner sig? Jag kände mig som en grönsak. Jag 

visste inte att jag skulle bli så påverkad efter operationen. (Yasemin, 2017, 11 november) 

Operation och strålbehandling medförde ytterligare begränsningar i vardagen såsom  att 

bilkörning inte längre lämpade sig på grund av svår trötthet och sämre reaktionsförmåga. 

Detta ledde till svårigheter i vardagslivet såväl som det resulterade i en känsla av inskränkt 

frihet. Även medicinsk behandling påverkade  kvinnorna. Främst kortisonbehandling 

beskrevs åsamka ett lidande till följd av problematik med slemhinnor och muskelsvaghet. 

Kortisonet orsakade även svullnad i såväl kropp som ansikte, vilket även upplevdes påverka 

utseendet negativt. Kvinnorna beskriver att en del av identiteten var kopplad till deras 

utseende.  

Allt jag önskar är att se ut och vara som vanligt igen [...]  Det är mycket ens identitet sitter i. 

Både på ut- och insidan. Jag känner inte igen mig själv till utseendet nu, det är inte jag. Jag är 

fåfäng mitt i allt. [...] Men fåfängan är inte bara ytlig. Det handlar inte lika mycket hur jag ser 

ut till andra, mer än [sic] känsla i mig. (Carin, 2013, 29 augusti) 
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Att inte ha ork att sminka sig till följd av sjukdomssymptom och operation upplevdes som 

ovant och relaterat till att vara sjuk. Då ork och möjlighet fanns till att bära smink och sätta 

upp håret så uppstod en känsla av normalitet. När håret förändrades, rakades bort eller föll 

av i samband med behandling upplevdes också vara en jobbig förändring. De kala fläckar på 

huvudet som uppstod till följd av strålbehandling resulterade i en upplevelse av sorg.  Att 

behöva raka av håret till följd till följd av de stora hårtussar som föll av huvudet upplevdes 

som ovant men som petitesser i sammanhanget.  

Livet efter operationen blev begränsat av trötthet och svårigheter att hantera ljud och stress. 

Det fanns en tro och förhoppning om att kunna fortsätta livet som innan hjärntumören, men 

kroppen orkade inte samma tempo och påfrestningar som tidigare. Att tvingas inse detta 

upplevdes som ledsamt och funderingar uppstod gällande om kroppen någonsin skulle bli 

helt återställd. Kvinnorna upplevde det svårt att förstå var gränsen gick för hur mycket de 

klarade av i form av social interaktion och arbetsbelastning. Det fanns en vilja att orka mer 

än vad kroppen egentligen klarade av, vilket ledde till att kroppens varningssignaler om att 

den behövde vila ignorerades. Ofta blev resultatet att kvinnorna ansträngde sig för mycket, 

vilket resulterade i att det tog lång tid för kvinnorna att återhämta sig.  

5.2.2 Att leva i ovisshet 

Genomgående beskrev kvinnorna upplevelser av ovisshet i samband med diagnostisering. 

Beskedet om tumörtyp kom  inte förrän efter hjärnkirurgin hade ägt rum eftersom delar av 

hjärntumören behövdes analyseras innan ett fastställande kunde ske. Denna väntan innebar 

att livet präglades av en mödosam ovisshet under de veckor fram tills att beskedet kom, något 

som upplevdes vara omänskligt. En kvinna beskriver att hennes upplevelse av väntan 

ändrades under tiden innan operation och fördelar med väntan upptäcktes:  

Just nu är jag i väntan, i ovissheten. Först var det kaotiskt och jobbigt. Jag tyckte det var för 

länge att behöva vänta på operation i flera veckor. Men nu ser jag att det är bra för mig att 

landa här en stund, hinna med. Jag är inne i livets långsamma rytm just nu och även stillheten. 

(Carin, 2013, 21 juni) 

Kvinnorna levde med en känsla av ovisshet gällande hur hjärntumören skulle påverka livet 

och vilka begränsningar den skulle medföra. Genomgående  beskrevs operationen vara 

välkommen hos kvinnorna eftersom det innebar att de därefter gavs besked om vilken 

tumörtyp de hade och fortsatt behandling samt information om hur livet kunde komma att 

påverkas. Ovissheten att inte veta tumörtypen upplevdes jobbigare än att få vetskap, även om 

tumören skulle visas sig vara malign.  

Idag är verkligen beviset på att väntan på domen är värre än självaste domen. Det spelar ingen 

roll, ovissheten är psykisk terror. Hellre att veta, för då vet man i alla fall. Nu vet jag vad jag 

har för alternativ och vad jag kommer få jobba med. (Skoglund, 2011, 23 november) 

Efter operationen skedde togs regelbundna röntgenbilder med några månaders mellanrum, 

och väntan på besked om vad röntgenbilderna visade skapade ovisshet. Kvinnorna upplevde 
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att ovissheten resulterade i oro. När röntgenresultatet var positivt så upplevde kvinnorna att 

de blev lugnade en period.Oron återkom dock igen vid nästa tillfälle de fick invänta 

röntgensvar. Oron var bland annat  kopplad till om tumören hade växt, alternativt om 

tumören skulle komma tillbaka. Det upplevdes vara svårt att blicka framåt i livet och göra 

planer till följd av ovisshet gällande behandlingarnas utfall och därmed röntgenbildernas 

svar. Att få besked om att kroppen var fri från tumörceller upplevdes vara vad som krävdes 

för att känna att livet kunde börja fullt ut igen.  

5.3 Upplevelsen av ett gott bemötande från omgivningen 

Kvinnornas upplevelser av den kontinuerliga kontakt kvinnorna hade med andra människor 

beskrivs i detta avsnitt. Att uppskatta samhörighet beskriver kvinnornas upplevelser 

relaterade till stöd från familjemedlemmar, vänner, kollegor och andra människor drabbade 

av hjärntumörer. Vårdpersonalens betydelse från vården beskriver kvinnornas positiva samt 

negativa upplevelser relaterade till vårdpersonalens bemötande och agerande, och hur detta 

inverkade på kvinnornas upplevelser av vårdandet.  

5.3.1 Att uppskatta samhörighet 

Genomgående beskrev kvinnorna en upplevelse av stor tacksamhet gentemot de människor 

som gav dem stöd under sjukdomen. Att få sms, vykort, blommor eller telefonsamtal 

upplevdes som uppskattat och var en källa till glädje hos kvinnorna. Detta var särskilt viktigt 

för kvinnorna under deras sjukhusvistelse då de kunde känna sig isolerade och ensamma. 

Kvinnorna upplevde mycket kärlek i stödet de gavs. Ett stort stöd kom från kvinnornas 

partner i form av att partnern följde med vid läkarbesök, tog hand om det praktiska i 

vardagen, pratade och lyssnade. Att stödet hela tiden var tillgängligt vid behov upplevdes 

som en trygghet. 

Det är han som har funnits där hela tiden. Kört mig till läkare. Gått från jobbet för att vara 

med mig på sjukhuset. Pratat med mig och bara funnits där. Tagit hand om allt praktiskt. Inte 

försvunnit fast det säkert varit väldigt jobbigt för honom också [...] Jag är väldigt tacksam mot 

A, hoppas han förstår det. (Anna-Stina, 2008, 2 oktober) 

Det upplevdes också givande att ha kontakt med människor som hade egna erfarenheter av 

hjärntumörer. Både vad gällde att få ta del av andra människors erfarenheter som befunnit 

sig i en snarlik situation, och att få vetskap om att det fanns fler som hade drabbats av samma 

tumörtyp. Det beskrevs minska känslan av ensamhet och upplevdes fungera som en slags 

terapi.   

Ibland uppfattades stödet vara bristfälligt från människor i kvinnornas omgivning. Att en del 

människor inte hörde av sig trots att de hade vetskap om kvinnornas situation resulterade i 

förvåning. Det förekom också att människor i omgivningen försökte uppmuntra kvinnorna 

genom att säga att de såg starka och välmående ut, men detta upplevdes som störande. 

Samtidigt fanns förståelse för att det var svårt för andra människor att veta vad de skulle säga 
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till kvinnorna då situationen var komplicerad för samtliga inblande. Ord ansågs inte 

nödvändiga utan kvinnorna beskrev att det räckte med att människor i omgivningen bara 

lyssnade utan att säga så mycket.  

5.3.2 Vårdpersonalens betydelse för vården 

Kvinnorna upplevde att vården samt vårdpersonalens agerande och bemötade hade både 

negativa och positiva aspekter, relaterat till olika situationer. Positiva upplevelser uppstod 

hos kvinnorna när vårdpersonalen framstod som lyhörd, såg den enskilda kvinnan, tog sig tid 

och försökte underlätta för kvinnan. I sådana situationer beskrevs en stor tacksamhet över att 

sjuksköterskors och undersköterskors bemötande och stöd.  

Vårdpersonal som hade ett respektfullt förhållningssätt och upplevdes ha goda intentioner i 

resulterade i positiva upplevelser hos kvinnorna. Likaså när vårdpersonal var positiva och 

uppmuntrade kvinnan utan att förbise behov eller bagatellisera känslor. Ett positivt 

bemötande från vårdpersonalen resulterade i en tillit från kvinnans sida.  

Det fanns en sköterska jag tyckte särskilt mycket om där  [...] Hon hjälpte mig enormt mycket. 

Hon uppmuntrade mig att försöka själv med vardagssysslorna såsom att bädda. Jag minns en 

gång när hon kom in i mitt rum och sa att idag ska du få bädda sängen. Å [sic]  jag ba [sic] 

tänkte att yeah right hur skulle det ens gå med en arm. Hon la sin egen högra arm bakom 

ryggen och sa så nu har jag bara en arm nu kan vi försöka bädda tillsammans. Och så gjorde vi 

det [...] Hon kändes så äkta och genom god [sic] person. Å [sic] därför var jag bekväm med 

henne även om hon fick se mig helt blottad. (Yasemin, 2017, 19 november) 

Kvinnorna uttryckte att de hade tilltro till åtminstone en vårdpersonal och att de upplevde att 

de kunde prata med denna vårdpersonal om sina funderingar och få svar på frågor. Det fanns 

tillit till att sjukvården hade kompetens att bedöma behandling utifrån diagnosen. Att 

uppleva att vårdpersonal besatt relevant kompetens och förståelse, resulterade i att 

kvinnorna kände sig trygga med denna personal och litade på deras ord. Det fanns ibland 

funderingar hos kvinnan gällande alternativa behandlingar för sjukdomen, men till följd av 

allvarlighetsgraden i diagnosen upplevdes en utsatt position med bristande energi och 

svårigheter att ta del av andra tänkbara behandlingar än kirurgi.  

I diverse situationer uppstod negativa upplevelser av vård och bemötande inom 

vårdpersonal, såsom när sjukvårdspersonal enbart fokuserade på det kroppsliga och 

medicinska. Resultatet av detta upplevdes vara att ingen hjälp erbjöds för att hantera 

chocken som uppstod till följd av sjukdomsbeskedet. Att behöva kämpa för att få en 

samtalskontakt men nekas detta då vårdpersonal inte bedömde att suicidrisk eller depression 

förelåg och därmed inte behov av samtalskontakt, upplevdes som att vårdpersonal inte 

lyssnade och saknade förståelse. Detta resulterade i en känsla av att vara i vägen. Negativa 

upplevelser hos kvinnorna var också kopplade till att vårdpersonal som upplevdes osäker vid 

fysiska vårdåtgärder, då detta resulterade  i känslor av otrygghet hos kvinnan. Vårdpersonal 

som inte höll sina löften, tog ansvar eller gav information och svar  resulterade också i 

negativa upplevelser.  
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Det sjukaste i allt det här är att sjukhuset förväntar sig att jag ska lägga mitt liv i deras händer. 

JAG tog i princip alla beslut igår eftersom personalen inte steppade fram och tog dom [sic] och 

tog ansvar. Hur ska jag kunna ha förtroende för personal som inte säger någonting, inte kan ta 

beslut och inte ens bestämma vem som ska ta ut nålen i min arm [...] Det är helt sjukt [...] Man 

blir ju mörkrädd...” (Skoglund, 2011, 18 november) 

Relaterat till vårdpersonals frågor och reaktioner förekom ibland känslor av kvinnans lidande 

inte var berättigat utan istället förminskades. Vårdpersonal upplevdes sända ut ett budskap 

om att olika livssituationer avgjorde hur massivt lidandet fick tillåtelse att vara. Det förekom 

även upplevelser gällande att vårdpersonal tog ifrån kvinnan glädje och hopp genom att 

framföra besked om provsvar på ett sätt som upplevdes hänsynslöst.  

6 DISKUSSION 

I följande avsnitt diskuteras examensarbetets övergripande resultat, vilket relateras till 

tidigare forskning samt Erikssons (1994) teori om lidande. I metoddiskussionen diskuteras 

vald metod kritiskt utifrån kvalitetskriterierna trovärdighet, giltighet och överförbarhet. 

Slutligen diskuteras etiska överväganden.   

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med primär 

hjärntumör. Med detta som utgångspunkt identifierades tre kategorier i resultatet som 

förknippades med förändringar i livet, maktlöshet samt betydelsen bemötandet från 

omgivningen. Resultatet visade på att kvinnorna upplevde att livet förändrades drastiskt efter 

att de mottagit sjukdomsbeskedet. För kvinnorna uppstod svårigheter att acceptera 

sjukdomen då det upplevdes vara en surrealistisk situation som hade uppstått. Det fanns 

funderingar gällande varför just de hade drabbats och upplevelser av att livet var orättvist. En 

stark önskan om att återgå till livet innan tumören fanns. Så småningom accepterades dock 

sjukdomens närvaro i kroppen då kvinnorna upplevde sig tvungna till det, men denna 

acceptans blandades även med stunder då sjukdomen inte accepterades. Denna pendling 

mellan acceptans och icke acceptans kan beskrivas som det goda lidandet respektive det onda 

lidandet, vilket Eriksson (1994) berättar om. Det goda lidandet innebär att människan har 

accepterat sitt lidande och detta är en förutsättning för att uthärda lidandet. Det onda 

lidandet innebär istället att kämpa mot lidandet för att bli kvitt det eller för att kunna 

försonas med det. Försoningen resulterar i att lidandet minskar (Eriksson, 1994). Tidigare 

forskning visar att även sjuksköterskor upplevde att patienter hade svårt att acceptera en 

cancersjukdom och därför kunde undvika att ta emot information och vara delaktig i 

sjukdomssituation (Mohan et al., 2005). Sjuksköterskor visar förståelse för patientens 
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situation och att människor är individer som hanterar en svår sjukdom på olika sätt (Kendall, 

2007).  

För kvinnorna resulterade sjukdomstiden i kontakt med många olika känslor relaterade till 

positiva respektive negativa tankar. De positiva tankarna innefattade tacksamhet till god 

sjukdomsprognos och lyckad behandling. Kvinnorna upplevde att det fanns en mening med 

hjärntumören och att tumören lärde dem att uppskatta vad de hade, prioritera det som var 

viktigt och visa kärlek gentemot sina andra. Hjärntumören upplevdes ha visat kvinnorna att 

livet var skört. Eriksson (1994) belyser att människan använder olika strategier i syfte att 

lindra sitt lidande, där en strategi är att finna en mening med lidandet. Genom detta har 

människan accepterat lidandet och försonats med det, vilket kan bidra till personlig växt hos 

människan. Genom att göra lidandet till ett objekt och inte ett subjekt så skapas möjligheter 

för människan att ta kontroll över sitt lidande. Eriksson (1994) poängterar att den största 

möjligheten att lindra lidande återfinns när människan känner förtröstan och hopp. 

Resultatet visade vidare att kvinnorna upplevde en stor maktlöshet till följd av 

sjukdomssymptom, behandling och ovisshet. Tidigare forskning visar att även sjuksköterskor 

kände maktlöshet då de inte kunde  förhindra att cancersjukdomen fortskred (Mohan et al., 

2005). Utseendemässiga förändringar av hår och ansikte som kvinnorna fick genomgå till 

följd av behandlingar, upplevdes som jobbigt. De kroppsliga förändringarna som påverkade 

kroppens funktion upplevdes också som besvärliga och hämmande. Denna upplevelse kan 

relateras till Erikssons (1994) beskrivning av sjukdomslidande, vilket kopplas till sjukdom 

och tillhörande behandling. Ur kvinnornas synvinkel var det hemskt att vara beroende av 

andra när deras kropp inte samarbetade. Eriksson (1994) beskriver att livslidande kan uppstå 

när ofrivilliga förändringar sker i livet. Denna typ av lidande kan innebära att en människas 

tidigare upplevelse av att känna sig hel inte längre kvarstår. En sjukdom som uppstår kan 

också leda till ett lidande och ligga till grund för upplevelser av skam, skuld och förnedring.  

Resultatet visar även att ovissheten kvinnorna var tvungna att leva med relaterat till en mer 

detaljerad diagnos i form av besked om tumörtyp, var tung att leva med. Resutatet visar att 

ovissheten var något som kvinnorna fick fortsätta leva med efter diagnostisering, men då 

gällde ovissheten istället väntan på röntgenbilder och oro över om tumören skulle komma 

tillbaka eller fortsätta växa. Eriksson (1994) gör gällande att ett livslidande kan uppstå hos 

människan när denne upplever att livet är hotat. 

Vidare visar resultatet hur kvinnor uppskattade den samhörighet de upplevde under sin 

sjukdom. Kvinnorna upplevde en överväldigande tacksamhet för stödet de gavs, och i detta 

stöd upplevde kvinnorna även kärlek. Eriksson (1994) beskriver att lidandet kan lindras som 

bäst genom kärlek.  Genom kontakt med människor som själva hade hjärntumör fick 

kvinnorna veta att de inte var ensamma. Kvinnorna upplevde att stödet från närstående 

kunde vara bristfälligt då människor inte visste vad de skulle säga eller till och med sa för 

mycket som resulterade i att kvinnorna reagerade negativt. Viktigast för kvinnorna var att 

bara ha någon som lyssnade. Eriksson (1994) beskriver att det är viktigt att människans 

lidande bekräftas och att ett äkta stöd kan resultera att i att människan får förtröstan samt 

finner mod och hopp. 
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Fortsättningsvis uppdagades kvinnors upplevelser av hur vårdpersonalen inverkade på 

vårdandet. Kvinnorna beskriver det positiva att bli sedda av vårdpersonal och upplevelsen av 

att vårdpersonal tog sig tid för dem. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplever 

svårigheter när tiden inte räcker till då det resulterar i att kvaliteten på vården försämras. 

Målet är att individanpassa vården men tidsaspekten upplevs försvåra möjligheterna till det 

(Mohan et al., 2005). Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) ska 

den personcentrerade vården utgå ifrån att patienten blir sedd och hörd. Vidare beskriver 

kvinnorna att de bemöttes på ett respektfullt sätt och att förtroendet för vårdpersonalen 

resulterade i att kvinnorna kunde känna sig bekväma även i utsatta situationer. Enligt hälso- 

och sjukvårdslagen ska god vård ges, och en förutsättning för det är att vården utgår från 

patientens integritet och trygghet (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor är måna om att vara ett stöd för patienten med 

cancersjukdom (Kendall, 2007; Mohan et al., 2005). Sjuksköterskor undviker att pressa 

patienten till något denne inte är redo för, och låter istället patienten bestämma i takten på 

delaktighet i vården (Mohan et al, 2005).   

Vidare visade resultatet på negativa erfarenheter av kontakten med sjukvården. Det 

upplevdes att sjukvården ibland bara fokuserade på det medicinska och kroppsliga, och 

därför uteblev det andliga och själsliga stödet trots att samtalskontakt efterfrågades. Tidigare 

forskning visar att sjuksköterskor ser den religiösa och andliga tron som något fördelaktigt 

för patienter (Kendall, 2006). Resultatet visar att upplevelser av att vårdpersonals 

bedömning av att suicidrisk och depression inte förelåg var anledning till att samtalskontakt 

inte erbjöds. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) beskrivs att 

omvårdnaden ska utföras med grund i en holistisk syn där såväl andliga som psykosociala 

och fysiska behov ska finnas i fokus. Sjuksköterskan ansvarar även för att konsultera andra 

medarbetare och använda deras kompetens när behov behövs. Att lindra lidande är ett av 

sjuksköterskans främsta ansvarsområden och patientens rätt till att bli respekterad och göra 

egna val är en självklar del i vårdens kultur (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Eriksson 

(1994) belyser att vårdlidande kan åsamkas en patient till följd av utebliven vård eller 

vårdpersonals bemötande. När vårdpersonal nonchalerar en patient klassas det som 

vårdlidande, likaså när vårdpersonal missbrukar makt genom att inte möta patienten i 

dennes tankar. 

Ytterligare fynd i resultatet visade även att vårdpersonal  gavs bristfällig information och svar 

på frågor. Tidigare forskning visar även att bristande information från sjukvården var ett 

stort problem för anhöriga (Arber et al., 2010; Arber et al., 2013; Coolbrandt et al., 2015; 

McConigley et al., 2013; Wasner et al., 2013). Att inte få adekvat hjälp i ett inledande skede 

av sjukdomen försvårade anhörigas möjligheter att vårda patienten på bästa möjliga sätt 

(Arber et al., 2013; Wasnet et al., 2013). Patientlagen gör gällande att patienten har rätt till 

att få information gällande sitt sjukdomstillstånd, och om patienten inte kan ta emot 

informationen så ska den ges till anhöriga (Patientlag, SFS 2014:821). Sjuksköterskan har ett 

ansvar i att såväl patienter som enskilda personer ges passande information gällande vård 

och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). 
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6.2 Metoddiskussion 

Den kvalitativa studien syftar till att hålla hög kvalitet, och för att påvisa kvaliteten finns 

kriterier såsom trovärdighet, överförbarhet och giltighet (Polit & Beck, 2012). Dessa kriterier 

beskrivs nedan och relateras därefter löpande till examensarbetet i detta avsnitt.  

Trovärdighet beskriver Polit och Beck (2012) som hur hög sanningshalten är i data och i 

tolkning av data. Detta innebär att studien ska utföras på ett sådant sätt att resultatets 

trovärdighet ska öka. Lundman och Hällgren Granheim (2012) poängterar att trovärdighet 

också innefattar hur forskarnas förförståelse har präglat analysen. Vidare beskriver Polit och 

Beck (2012) överförbarhet som huruvida ett resultat kan tillämpas på andra grupper i 

liknande kontext. Det är främst läsaren som avgör överförbarheten, vilket innebär att det 

åligger forskaren ett ansvar att förse läsaren med beskrivande information av hög kvalitativ 

så att läsaren kan göra en adekvat bedömning av studiens överförbarhet. Gällande 

kvalitetskriteriet giltighet så klargör Polit och Beck (2012) att giltighet relateras till att 

resultatet speglar det som avsågs beskrivas. Giltigheten sänks om resultatet kan antas vara 

fel. En stärkande faktor för giltigheten är därför att forskaren presenterar en ingående 

beskrivning av datainsamling, urval och process.  

För detta examensarbete valdes kvalitativ innehållsanalys som metod med  manifest 

analysnivå med utgångspunkt i Lundman och Granheim Hällgren (2012). Med detta uppkom 

ett val att välja latent analysnivå eller en manifest analysnivå. Den latenta analysen valdes 

bort då den innefattar tolkning, vilket bedömdes sänka resultatets trovärdighet då det fanns 

risk att tolkningen hade blivit subjektiv utifrån förförståelsen hos examensarbetets författare. 

Den manifesta analysen fokuserar på det uppenbara som framkommer i texterna, vilket 

resulterar i en låg tolkningsgrad och bedöms öka examensarbetets trovärdighet. För att 

bibehålla en låg tolkningsgrad var examensarbetets författare ständigt kritisk mot sitt eget 

agerande under analysen då det ändå förelåg en risk att en mer djupgående tolkning kunde 

komma att ske. Lundman och Granheim Hällgren (2012) belyser att de olika 

tolkningsnivåerna i kvalitativ innehållsanalys kan ses som en fördel men även en nackdel då 

det föreligger risk att helheten hamnar i skymundan om koderna blir alltför detaljerade. 

Andra fördelar uppges vara att metoden går att anpassa till såväl syften som olika data.  

Examensarbetets analysmaterial inhämtades från obearbetat material i form av bloggar, och 

för att finna analysmaterial användes Google som sökmotor. Trots försök till olika 

kombinationer av sökord så blev sökträffarna väldigt många. För att försöka skapa ett så 

rättvist urval som möjligt så granskades de femton första sidorna bland resultaten till alla 

sökkombinationer. Sju bloggar framstod som lämpligt analysmaterial vid första granskning. 

Då samtliga bloggar granskades mer ingående valdes två bloggar bort till följd av för lite 

adekvat innehåll att grunda en analys på. En tredje blogg valdes bort då bloggförfattaren 

skrev om många olika ämnen i sin blogg och bloggen saknade kategorier relaterade till 

hjärntumören, vilket bedömdes utgöra en risk för att endast fragment av bloggförfattarens 

upplevelser skulle ligga till grund för analys. De fyra bloggar som examensarbetets resultat 

grundar sig på bedömdes vara tillräckligt innehållsrika för att uppnå mättnad i analysen. 

Samtliga bloggar är skrivna på svenska tillika modersmålet hos författaren till 

examensarbetet, och detta aktiva val bedömdes minimerade risken för feltolkningar. 
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Examensarbetets författare upplever att det uteslutande innebär en tolkning att analysera 

andra människors texter, men för att behålla en så låg tolkningsgrad som möjligt så valdes 

engelska bloggar bort. Detta med motivering att examensarbetets författare inte behärskar 

engelska i samma utsträckning som modersmålet svenska. Att analysera bloggar på engelska 

bedömdes således innebära en ökad tolkningsgrad till följd av språkförbistring, vilket inte är 

förenligt med en manifest analys som examensarbetet grundar sig på.  

Examensarbetets författare bedömde att det fanns en styrka i att använda bloggar som 

analysmaterial då detta innebar obearbetat material skrivet direkt av kvinnor med 

hjärntumör. Hade exempelvis vetenskapliga artiklar använts som analysmaterial så hade 

dessa utgått från andra författares tolkning och således hade upplevelserna som 

examensarbetet syftar till att belysa, passerat via en mellanhand. Detta hade gjort det svårt 

för examensarbetets författare att göra en adekvat bedömning av vilken tolkningsgrad som 

förelåg i de vetenskapliga artiklarn. Att använda bloggar som analysmaterial, vilka inte 

genomgått någon tidigare tolkning, kan därför ses som något som ökar trovärdigheten. Det 

upplevs även öka trovärdigheten att analysprocessens kategorisering initialt utgick från 

färger istället för ord, då kategorierna inte präglades av författarens förförståelse. Det 

underlättade även processen att se vilka koder som hörde ihop, samt minimerade risken att 

det skulle uppstå svårigheter att att byta namn på kategorierna till följd av att 

examensarbetets författare tidigare varit inriktad på specifika kategorier och därför blivit 

förblindad av dessa. Det kan bedömas vara en svaghet att datamaterialet endast analyserats 

av en person, och detta kan minska resultatets trovärdighet. Om flera författare analyserar 

samma text fast enskilt, så kan en jämförelse av analyserna sedan genomföras. Visar denna 

jämförelse att flera forskare fått fram samma kategorier och underkategorier så kan analysen 

stärkas och bedömas vara mer trovärdig än om en enskild författare får fram samma 

kategorier. För att öka trovärdigheten har den utförligt genomförda analysen beskrivits 

noggrannt och antalet meningsenheter som visas i exemplet på analysförfarande (Bilaga D) 

har utökats från initialt två meningsenheter till fyra.  

Examensarbetets författare upplever att överförbarheten i examensarbetet kan ses som 

tvivelaktig då endast svenska kvinnors upplevelser analyserades. Visserligen innefattades 

kvinnor i olika åldrar och med olika typer av hjärntumörer, men överförbarheten hade 

kunnat stärkas på flera sätt. Lundman och Hällgren Granheim (2012) belyser att kvalitativ 

innehållsanalys har som syfte att beskriva variationer. Examensarbetets författare upplever 

att ökade variationer hade kunnat fås genom att exempelvis inkludera även mäns 

upplevelser, likaså upplevelser hos människor med hjärntumör från olika delar av världen 

och med olika kulturella tillhörigheter. För att öka examensarbetets giltighet skapades dock 

inga exklusionskriterier relaterat till ålder och de författande kvinnorna täckte därför ett 

större åldersspann, vilket kan ses som en fördel. Examensarbetets författare har strävat efter 

att detaljerat beskriva urval och analys samt redovisat citat från bloggarna, vilket Lundman 

och Hällgren Granheim (2012) beskriver är viktigt för att kunna göra en adekvat bedömning 

av resultatets giltighet. 
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6.3 Etikdiskussion 

Under examensarbetet övervägdes om samtycke skulle inhämtas från bloggförfattarna. 

Examensarbetets författare valde att avstå från detta då samtliga bloggförfattare inte lever 

idag. Detta skulle dels innebära att inhämtande av samtycke skulle utgå från efterlevandes 

bedömning och inte bloggförfattarens, med risken att ett eventuellt samtycke från 

efterlevande inte inte velat ges av bloggförfattaren om denne levt. Ytterligare en aspekt att 

avstå från samtyckeskravet var att examensarbetets författare inte ville riskera att åsamka 

bloggförfattare eller efterlevande känslomässig skada. Polit och Beck (2012) tydliggör att det 

åligger forskare ett ansvar att minimera risken att åsamka skada och obehag relaterat till 

exempelvis känslomässiga aspekter, även om detta upplevs temporärt hos individen. 

Segesten (2017) tydliggör även material som är tillgängligt på internet utan lösenordskrav får 

användas som underlag för analys, och således krävs inget samtycke. Strävan har ständigt 

varit att under examensarbetets process undvika oredlighet i forskning och vara aktsam i val 

av formuleringar, för att inte kränka bloggförfattarna och efterlevande. Examensarbetets 

författare har förhållit sig ödmjuk till innehållet i samtliga bloggar. För att öka trovärdigheten 

har examensarbetets författare använt citat från samtliga bloggar, och utan undantag 

bibehållit de ursprungliga citataten. Enligt gängse språkregler har endast [sic]  adderats vid 

språkfel enligt Språkrådet (2017). Detta påverkar inte bloggarnas citat eller tolkningen av 

dessa.  

Samtligt analysmaterial har varit sparat i lösenordsskyddade filer på den privata dator som 

tillhörde examensarbetets författare, och utskrivna pappersdokument har förvarats i ett låst 

skåp som enbart examensarbetets författare haft tillgång till. Analysmaterialet kommer att 

förstöras i dokumentförstörare när examensarbetet är avslutat och därmed göras 

oigenkännligt. Med hänvisning till ovanstående vidtagna åtgärder beaktas nyttjandekravet då 

risken minimeras att obehöriga ska få tillträde till analysmaterialet då detta endast är avsett 

för forskning.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att beskriva kvinnors upplevelser av att leva med primär 

hjärntumör. Resultatet visade att kvinnors upplevelser av att tvingas genomgå en stor 

omställning som påverkade deras liv och hälsa såväl kroppsligt som själsligt och andligt. 

Resultatet visade svårigheter att acceptera och hantera omställningen, men att anhörigas 

stöd såväl som sjukvårdens kunde underlätta för kvinnorna i processen. Det fanns även 

exempel som visade på att stödet från anhöriga kunde vara bristfälligt, men främst 

framhävdes sjukvården som bristande. Det bristande bemötandet och förståelsen från 

vårdpersonal samt svårigheter att få adekvat vård åsamkade kvinnorna lidande.  

Slutsatsen av resultatet är att kvinnor med hjärntumör behöver få adekvat vård och stöd från 

sjukvården, med syftet att underlätta för kvinnorna i deras sjukdom och minska kvinnornas 
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lidande. Detta innebär attdet finns förbättringspotential för sjuksköterskor att bli bättre på 

att behärska deras ansvarsområde som fokuserar på att lindra lidande. Sjuksköterskor kan 

även bli bättre på att ge en holistisk vård som ser till hela människan med kropp, själ och 

ande, och vara lyhörd för patientens tankar och behov. Detta då det i resultatet framkommer 

upplevelser av att vårdpersonal förbisåg behov som inte var relaterade till den fysiska 

kroppen. Förhoppningsvis kan denna slutsats leda till att sjuksköterskor får förståelse för 

vikten av att vara väl insatt i författningar och lagar som är relevanta för omvårdnadsarbetet. 

Genom att tillämpa dessa till fullo minskar risken för att åsamka patienter vårdlidande.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Då resultatet visar att kvinnor med primär hjärntumör upplever brister i den holistiska 

vården och att detta åsamkar kvinnor lidande, så kan det vara av intresse att inrikta vidare 

forskning på sjuksköterskors upplevelser av att vårda kvinnor med hjärntumör. Resultatet i 

detta examensarbete har visat att det finns brister men inte vad bristerna beror på. Att ta del 

av problematiken ur ett sjuksköterskeperspektiv och därmed belysa anledningarna till att den 

holistiska vården brister, innebär ökade förutsättningar förutsättningar att aktivt motverka 

dessa faktorer. Det framkommer även i tidigare forskning att sjuksköterskor upplever 

tidsbrist som ett hinder för individanpassad vård. Av den anledningen kan det vara intressant 

att forska vidare i vad det är som orsakar tidsbrist och hur det konkret påverkar patienternas 

vård.  
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BILAGA B 

Kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar utgick från Fribergs (2017) förslag på 
granskningsfrågor för kvalitativa studier. Samtliga av Fribergs (2017) frågor har valts ut.En 
fråga med godkänt svar gav en poäng.  

1-5 poäng = låg kvalitet 
6-10 poäng = medel kvalitet 
10-14 poäng = hög kvalitet  

Kvalitativa studier 

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

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i 
så fall beskriven? 

4. Vad är syftet? Är det tydligt formulerat? 

5. Hur är metoden beskriven? 

6. Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

7. Hur har data analyserats? 

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Vad visar resultatet? 

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Vilka argument förs fram? 

12. Förs det några etiska resonemang? 

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

14. Sker det en återkoppling till teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga 
antaganden?  
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Artikelmatris. 

 
Författare, årtal, titel, tidskrift 

 
Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Arber, A., Hutson, N., de Vries, K., & Guerrero, D.  
 
2013 
 
Finding the right kind of support: A study of 
carers of those with a primary malignant brain 
tumour 
 
European Journal of Oncology Nursing 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av att 
vårda en anhörig  
med en primär 
malign hjärntumör. 

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 22 
deltagare.  
Analyserades med 
grounded theory. 
Storbritannien.  

Huvudtemat som framträdde 
var ”Anknytning under 
vårdandets resa”. Viktigt för 
anhöriga var att skapa 
kontakter och relationer som 
kunde förse dem med 
praktiskt och känslomässigt 
stöd.  

Medel 
(8/14 poäng) 

Arber, A., Hutson, N., Guerrero, D., Wilson, S., 
Lucas, C., & Faithfull, S.  
 
2010 
 
Carers of patients with a primary malignant brain 
tumour: Are their information needs being met? 
 
British Journal of Neuroscience Nursing 

Syftet var att 
undersöka 
anhörigvårdares 
tillgång till och 
upplevelse av 
information 
angående maligna 
hjärntumörer, och 
information om 
hantering av 
vårdarrollen.  

Kvalitativ. 
Intervjuer med 
öppna frågor. 22 
deltagare. 
Analyserades med 
grounded theory. 
Storbritannien. 

Huvudtemat som 
identifierades var 
anhörigvårdarens mycket 
utmanande resa. Många 
anhörigvårdare upplevde att 
de gavs bristande information 
från sjukvårdspersonal, och 
sökte därför information via 
Internet på egen hand och 
med hjälp av vänner.  

Medel 
(8/14 poäng) 

  



2 

Coolbrandt, A., Sterckx, W., Clement, P., 
Borgenon, S., Decruyenaere, de Vleeschouwer, S., 
… Dierckx de Casterlé,  B.  
 
2015 
 
Family Caregivers of Patients With a High-Grade 
Glioma 
 
Cancer Nursing 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av att 
vårda en anhörig 
med höggradigt 
gliom, och beskriva 
deras behov 
relaterat till 
professionell vård.   

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 16 
anhörigvårdare.  
Analyserades med 
grounded theory. 
Belgien.  

Anhörigvårdare upplevde  att 
livet förändras i samband med 
diagnosen och en känsla av att 
ha förlorat livet de levde 
innan. Vårdarna uttryckte ett 
behov av att få professionell 
information gällande 
sjukdomens symptom, 
behandling och vad de kunde 
förvänta sig. Det fanns ett 
önskemål om att vårdpersonal 
skulle inse allvarlighetsgraden 
av höggradigt gliom och agera 
därefter, med strävan mot att 
ge patienten bästa möjliga 
vård.  

Medel 
(9/14 poäng) 

Edvarsson, T., & Ahlström, G.  
 
2008 
 
Being the next of kin of a person with low-grade 
glioma 
 
Psycho-Oncology 

Syftet var att 
undersöka 
upplevelsen av att 
vara närstående till 
en vuxen person 
diagnostiserad med 
låggradigt gliom.  

Mixad metod.  
Semistrukturerade, 
deskriptiva 
intervjuer med 28 
anhöriga som 
analyserades enligt 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Även kvantitativ 
data analyserades.  
Sverige. 

Kvalitativt resultat 
Fyra teman identifierades 
utifrån svaren på 
intervjufrågorna: ”Extremt 
stressande känslor”, ”Vara 
osynlig och försummad”, 
”Förändrade relationer och 
roller” samt ”Frambringa 
styrka i det vardagliga livet”.  

Medel 
(9/14 poäng) 

  



3 

Kendall, S.  
 
2006 
 
Admiring courage: Nurses’ perceptions of caring 
for patients with cancer 
 
European Journal of Oncology Nursing 

Syftet var att 
undersöka vikten 
av mötet mellan 
sjuksköterskan och 
patienten vad gäller 
klinisk lärande 
samt praktik.  

Kvalitativ. 392 
sjuksköterskor från 
Australien, Kina 
och Bhutan fick 
med hjälp av 
frågor skriva ner 
sina erfarenheter 
av att vårda en 
enskild 
cancerpatient. 
Fenomenologisk 
analysmetod.   

Sjuksköterskor var införstådda 
i att patienter upplevde såväl 
fysiska som psykiska 
utmaningar relaterade till 
sjukdomen. Den livshotande 
sjukdomen patienten levde 
med påverkade 
sjuksköterskan i deras 
praktiska arbete med 
patienten.  

Medel 
(7/14 poäng) 

Kendall, S.  
 
2007 
 
Witnessing tragedy: Nurses’ perceptions of caring 
for patients with cancer  
 
International Journal of Nursing Practice 

Syftet var att 
undersöka vikten 
av mötet mellan 
sjuksköterskan och 
patienten vad gäller 
klinisk lärande 
samt praktik.  

Kvalitativ. 392 
sjuksköterskor från 
Australien, Kina 
och Bhutan fick 
med hjälp av 
frågor skriva ner 
sina erfarenheter 
av att vårda en 
enskild 
cancerpatient. 
Fenomenologisk 
analysmetod.   

Sjuksköterskor var väl 
medvetna om tragedin ett 
cancerbesked medförde hos 
patienten, och visade empati 
därefter. Sjuksköterskorna  
visade på kunskap och 
kompetens gällande att 
individanpassa vården för 
varje patient. Det fanns ett 
tydligt lärande relaterat till 
mötet mellan sjuksköterska 
och patient.  

Medel  
(7/14 poäng) 

Mohan, S., Wilkes, L.M., Ogunsiji, O., & Walker, 
A.  
 
2005  
 
Caring for patients with cancer in non-specialist 
wards: the nurse experience 
 
European Journal of Cancer Care 
 

Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter 
med 
cancersjukdom på 
en icke 
specialiserad 
vårdavdelning.  

Kvalitativ. 
Deskriptiva 
intervjuer med 25 
sjuksköterskor. 
Analyserades 
genom att koda 
intervjuerna för att 
få fram 
gemensamma 
teman.  
Australien. 

Sex huvudteman framkom i 
resultatet: ”Det emotionella, 
naturliga vårdandet”, 
”Tidsbrist”, ”Brist på kunskap 
om cancerbehandling”, ”Stöd 
från familjen”, ”Miljön är inte 
passande för adekvat vård” 
samt ”Att hantera patientens 
icke acceptans av 
cancerdiagnosen”.  

Medel  
(7/14 poäng) 

  



4 

McConigley, R., Halkett, G., Lobb, E., & Nowak, 
A. 
 
2010 
 
Caring for someone with high-grade glioma: a 
time of rapid change for caregivers 
 
Palliative-Medicine 

Syftet var att 
tydliggöra 
upplevelsen av att 
vårda en anhörig 
med höggradigt 
gliom, och beskriva 
behovet av 
information och 
stöd. 

Kvalitativ.  
Semistrukturerad 
intervjuer med 21 
anhörigvårdare. 
Analyserades med 
grounded theory. 
Australien.  

”En tid av snabb förändring” 
framträdde som huvudtema.  
Upplevelsen av att vårda en 
anhörig karakteriseras av de 
hastiga förändringar som 
skedde under sjukdomens 
gång. Relationen till den 
anhörige förändrades . 
Deltagarna uttryckte ett behov 
av  få veta vad de kunde vänta 
sig som vårdare och var de 
kunde vända sig för stöd och 
information. Det fanns även 
ett behov av att få lära sig om 
den praktiska omvårdnaden 
såsom dusch, toalettbesök och 
påklädning.  

Medel 
(8/14 poäng) 
 

Schmer, S., Ward-Smith, P., Latham, S., & Salacz, 
M.  
 
2008 
 
When A Family Member Has a Malignant Brain 
Tumor: The Caregiver Perspective 
 
Journal of Neuroscience Nursing  

Syftet var att 
utforska 
upplevelsen av att 
vårda en anhörig 
när denne fick 
inledande 
behandling i form 
av cytostatika. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 10 
anhörigvårdare. 
Fenomenologisk 
analysmetod.  
USA. 

Tre teman framhävdes: 
”Hjärntumördiagnosen är en 
chock”, ”Omedelbara 
förändringar i familjeroller” 
och ”Det finns psykosociala 
effekter för anhörigvårdaren, 
dennes familj och personen 
med hjärntumör”.  
 

Hög 
(10/14 poäng) 

  



5 

Schubart, J. R., Kinzie, M. B., & Farace, E.  
 
2008 
 
Caring for the brain tumor patient: Family 
caregiver burden and unmet needs 
 
Neuro-Oncology  

Syftet var att belysa 
roller och behov hos 
hos personer som 
vårdade en 
familjemedlem med 
hjärntumör. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer med 25 
personer som 
vårdade en 
familjemedlem.   
Analyserades med 
grounded theory. 
USA.  

Fyra teman framställdes som 
viktiga: ”Familjeproblem”, 
”Att hantera utmanande 
beteenden”, ”Personliga 
känslor” samt ”Att navigera 
genom det medicinska 
systemet”.  

Medel 
(8/14 poäng) 

Sherwood, P., Hricik, A., Donovan, H., Bradley, 
S. E., Given, B. A., Bender, C. M., … Given, C. M. 
 
2011 
 
Changes in Caregiver Perceptions Over Time in 
Response to Providing Care for a Loved One 
With a Primary Malignant Brain Tumor 
 
Oncology Nursing Forum  
 

Syftet var att 
undersöka hur 
familjemedlemmar 
till patienter med 
primär malign 
hjärntumör övergår 
till att bli 
vårdgivare, och hur 
deras uppfattning 
av denna övergång 
förändras över tid.   

Kvalitativ. 
Longitudinell 
studie. Deskriptiva 
intervjer med 
öppna frågor. 10 
deltagare. 
Analyserades enligt 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
USA. 

Tre huvudteman framkom: 
”Patienten förändras: Det nya 
normala”, ”Anpassning som 
vårdgivare” och ”Åtkomst till 
stöd”.   

Hög  
(10/14 poäng) 

 

  



6 

Wasner, M., Paal, P., & Borasio, G. D. 
 
2013 
 
Psychosocial Care for the Caregivers of Primary 
Malignant Brain Tumor Patients 
 
Journal of Social Work in End-Of-Life & 
Palliative Care 

Det kvalitativa 
syftet var att 
undersöka hur 
personer som 
vårdade en anhörig 
med primär malign 
hjärntumör. Det 
kvantiativa syftet 
fokuserade på hur 
anhörigvårdare 
upplevde sin 
livskvalitet, bördan 
av att vårda och det 
psykiska 
välbefinnandet.  

Mixad metod. 
Kvantitativt 
bedömningsverktyg 
samt kvalitativa, 
semistrukturerade 
intervjuer med 27 
anhörigvårdare. 
Analyserades enligt 
tematisk 
innehållsanalys. 
Tyskland. 

Kvalitativt resultat 
Fyra teman framträdde: ”Att 
ta ansvar”, ”Erkänna den 
viktiga rollen av vårdare till 
personer med primär malign 
hjärntumör”, ”Behov av stabilt 
och kontinuerligt stöd” och 
”Praktiska råd och hjälp”.  
 
 

Kvalitativ 
Hög  
(10/14 poäng) 
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BILAGA D 

Exempel på analysförfarande. 

Meningsenheter 
Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Min identitet sitter 
inte i håret förstås, 
men håret har 
verkligen stor 
betydelse. Inte för 
att jag tänker vad 
andra ska tro, utan 
min egen i känsla i 
det. 

Min identitet 
sitter inte i 
håret, men håret 
har betydelse för 
min känsla. 

Att förlora 
håret är jobbigt 

 
Kroppen 
förändras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att uppleva 
maktlöshet 

Jag kände mig som 
5 år och att ta sig 
till toaletten var en 
pärs. Det värsta är 
att känna hur 
kroppen vägrar 
göra som man vill. 

Det värsta är att 
kroppen vägrar 
göra som man 
vill. 

Kroppen 
samarbetar inte 

Idag är verkligen 
beviset på att 
väntan på domen 
är värre än 
självaste domen. 
Det spelar ingen 
roll, ovissheten är 
psykisk terror. 
Hellre att veta, för 
då vet man i alla 
fall. Nu vet jag vad 
jag har för 
alternativ och vad 
jag kommer få 
jobba med.  

Väntan på 
domen är värre 
än domen. 
Ovissheten är 
psykisk terror. 
Hellre veta. Nu 
vet jag vad jag 
har för 
alternativ.  

Att vänta på 
provresultat är 
psykiskt 
plågsamt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Att leva i 
ovisshet 

 
... Man vet inte hur 
det kommer se ut 
på nästa 
röntgenbild. Det är 
det som är det 
jobbiga. Att leva 
med ovissheten om 
vad som ska 
hända. 

Det jobbiga är 
att leva i 
ovissheten om 
vad som ska 
hända.  

Jobbigt att inte 
veta 
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