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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Tidigare forskning har mer fokus på hur familjemedlemmen påverkas när de 

drabbas av en hjärntumör. Om vilka symtom som uppstår, samt vilka behandlingar och 

biverkningar som familjemedlemmen kommer att gå igenom under sjukdomsförloppet. Det 

framkommer även att familjemedlemmen är i stort behov av hjälp från anhöriga, men att 

fokuset alltid är på familjemedlemmen.  

Syftet: Beskriva anhörigas erfarenhet av att vårda sin familjemedlem i hemmet, när 

familjemedlemmen har drabbats av en hjärntumör.  

Metod: Studien bygger på en systematisk litteraturstudie av 13 kvalitativa artiklar. 

Resultat: Det identifierades tre olika teman där det framkom hur viktigt det är med stöd och 

information till anhöriga. Anhöriga fick ge upp mycket av sin fritid och att någon i relationen 

måste visa sig som den starka. Det framkom att anhöriga fick ta mycket ansvar eftersom att 

familjemedlemmen inte klarar av att göra någonting i vardagen på grund av biverkningarna. 

Slutsats: Det var viktigt för anhöriga att fokusera på nutiden och inte framtiden, för att få ut 

så mycket som möjligt av tiden med familjemedlemmen. Men det var något som var väldigt 

svårt för de anhöriga, därför är det viktig att dem får det stöd dem behöver. Det framkom att 

det är viktigt att sjukvården ser helheten och ger ordentlig information och stöd, så 

möjligheten av att klara av att vårda sin familjemedlem i hemmet ökar.  

 

Nyckelord: hem, information, relation, stöd, vårda 
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ABSTRACT  

Background: In previous research the focus has been on how familymembers were affected 

when they got the diagnosis brain tumor. About which symptoms that occur when an 

individual gets a brain tumor. What treatments and side effects that the familymember will 

go through during the illness. And that familymember need the realtives to help them, but 

there is´nt any fokus on the relatives.   

Aim: To describe relatives experiences when they look after a familymemeber in their home, 

when the familymember have a brain tumor.  

Method: The study is based on a systematic literature study of 13 qualitative articles. 

Result: There were three different themes, it emerged how important it is with support and 

information to relatives. And they had to give up much of their free time and that someone in 

the relationship had to be the strong one. The relatives took alot of responsibilities because 

the familymember had som much side affects from the braintumor.  

Conclusion: It became important for relatives to focus on the present and not the future to 

get as much time as possible with family members. However, that was something very 

difficult for relatives to do. Since relatives must prove that they are strong, support is 

important for them. It appears that it is important that the healthcare sees the whole 

enviroment and provides proper information and support to relatives, to give them the 

opportunity to cope with the caring for their familymember at home. 

 

Keywords: care, home, information, relationship, support   
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1 INLEDNING 

Detta arbete valdes för att visa att det inte bara är familjemedlemmen som blir drabbad när 

individen får en hjärntumör, även anhöriga drabbas. När en familjemedlem blir drabbad av 

hjärntumör, kommer tiden framöver bli påfrestande och jobbig. Med många sjukhusbesök, 

svåra biverkningar efter behandlingar och sjukdomen i sig. Utan hjälp från den anhöriga kan 

inte familjemedlemmen klara sig själv i hemmet. Därför är det viktigt att sjukvården inte 

endast tänker på familjemedlemmen. De behöver även tänka på de anhöriga så dem inte 

glöms bort under sjukdomen och i återhämtningen hos familjemedlemmen. På grund av att 

de anhöriga oftast kan glömmas bort inom vården, så är fokuset på anhöriga i detta 

examensarbete. Fokuset på hur anhörigas erfarenheter är när de har vårdat sin 

familjemedlem som har drabbats utav en hjärntumör.  

Cancer finns överallt, på sjukhus och i vissa familjer. Det är en sådan vanlig sjukdom att alla 

människor känner eller vet någon som har blivit drabbad. Författaren har erfarenheter om 

andra sorters cancer och hur det påverkar hela familjen, även hur sjukvården brister i 

vårdandet till familjemedlemmen och den anhöriga. Men vet väldigt lite om hjärntumörer. 

Intresset till att skriva om hjärntumörer ökade med all information och lärdom som 

sjuksköterskeutbildningen har gett. Ökade även när författaren mötte sin första patient som 

hade blivit drabbad av en hjärntumör. Dessa erfarenheter gjorde att det här ämnet valdes, 

framförallt om hur anhöriga påverkas av att vårda en familjemedlem med hjärntumör. 

Intresseområdet kom från en huvudhandledare som jobbar på landstinget i Sörmland. 

 

2  BAKGRUND   

Bakgrunden inleds med centrala begrepp som ofta benämns i arbetet. De centrala begreppen 

är anhörig, anhörigstöd, familjemedlem och vårdandet. Vidare beskrivs hur en hjärntumör 

bildas och diagnostiseras, hur den påverkar familjemedlemmen fysiskt och psykiskt och hur 

mycket anhöriga behövs under sjukdomen. Det vårdteoretiska perspektivet kommer från 

Dorothea Orem (1997, 1995, 2001), som hjälper arbetet att visa hur viktig anhöriga är kring 

familjemedlemmens egenvård och tillfrisknande.  

2.1 Definition av begrepp 
 

Här beskrivs centrala begrepp som används i examensarbetet. De hjälper arbetet att klargöra 

begreppen så det blir en sådan liten tolkning som möjligt.  

 

2.1.1 Anhörig                                                                                                                                               

Det här arbetet utgår ifrån vad socialstyrelsen (2018) skriver om anhöriga. En anhörig, är en 

person som tar hand om en familjemedlem både fysiskt och psykiskt. För att räknas som en 

anhörig, måste den personen ha en familjemedlem med en fysisk eller psykisk nedsättning, 

som kan vara under en kort eller en lång tid i livet. Samt regeringens proposition (2008) 

skriver att en person blir en anhörig om de har någon i familjen som är sjuk på lång sikt. 
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Även om det finns någon i familjen som har en funktionsnedsättning. Men att det är viktigt 

att den anhöriga vet om att det är dem som bestämmer hur mycket ansvar han eller hon vill 

ha när de ska vårda familjemedlemmen.  

 

2.1.2 Anhörigstöd 

Enligt 1177 Vårdguiden (2018) har alla anhöriga som vårdar sin familjemedlem rätt till stöd 

och det stödet är olika beroende på den kommun man bor i. Menar på att det finns det olika 

sorters stöd, stöd där anhöriga får stöttning och avlastning så den får vila. Kan få stöd under 

dagen som till exempel hemtjänst eller någon form av dagverksamhet, stödgrupper, någon 

att prata med eller olika utbildningar. Kan även få stöd från olika föreningar och 

organisationer, samt få hjälp med det ekonomiska.  

Socialstyrelsen (2016) skriver även dem om att en anhörig ska bli erbjuden stöd och hjälp om 

den personen vårdar sin familjemedlem som är gammal, sjuk under lång tid eller har någon 

form av handikapp. Det stödet ska då hjälpa anhöriga så det blir en mindre fysisk och psykisk 

påverkan. Exempel på stöd kan vara hjälpmedel, information om sjukdomen och när man 

kan få stöd. De nämner även ett ekonomiskt stöd, utbildning, hjälp i hemmet, någon form av 

avlastning och bli erbjuden samtalsstöd. 

 

2.1.3 Familjemedlem                                                                                                                                    

Familjemedlem menas i detta arbete som Kasén (2012) beskriver en patient, att det är en 

individ som lider av en sjukdom och är i behov av vård. Familjemedlem i detta arbete är en 

person som har drabbats av en hjärntumör. Begreppet familjemedlem har betydelsen av att 

det är en individ i en familj som ses som en enhet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012, 

2014).  

 

2.1.4 Vårdandet                                                                                                                                                  

Detta examensarbete använder sig av Söderlunds (2012) beskrivning av vårdandet. Att vårda 

sker naturligt hos individer genom kärlek samt att värna om varandra. Den som vårdar ska 

finnas där för personen, för att ge tröst och stilla den oro som kan uppkomma. Den som 

vårdar ska bry sig om och respektera individen vars lidande behöver lindras. Det är viktigt att 

som vårdare se till att den personen kan se någon mening med livet trots sin sjukdom.  

 

2.2 Hjärntumör  

En hjärntumör bildas när en cell i kroppens tillväxtreglering rubbas och cellen börjar dela sig 

okontrollerat (Pollo, 2011). I tidigare forskning skriver Palmieri (2007) att en hjärntumör gör 

ett komprimerat tryck mot hjärnan inifrån eller utanpå, sittandes innanför skallbenet. Den är 

antingen benign (godartad) eller malign (elakartad). Pollo (2011) skriver i sin studie om 

gliom som är den vanligaste formen av hjärntumör. Den är malign och kommer oftast 

tillbaka genom att den bildar ett skydd mot behandlingar, därför är den svår att bota.   
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2.2.1 Diagnos och behandling  

I tidigare forskning skriver Skogen m.fl. (2016) om olika sätt att diagnostisera en hjärntumör. 

Det bästa sättet för att diagnostisera, är att göra en hjärnbiopsi för att kunna se vilken 

behandling som behövs. Det går att diagnostisera med olika undersökningar och med 

magnetisk resonanstomografi, som är en teknik med ett bildgivande resultat. Diagnosen blir 

då mer exakt när det är en tydlig bild på hur hjärntumören ser ut och vart den sitter. Pollo 

(2011) skriver om hur undersökningen går till för att kunna veta vilken tumör det handlar 

om. Undersökningen går ut på att granska hur cellerna ser ut och hur de beter sig. Det ger en 

bild av hur cellerna delar sig, uppbyggnaden och hur cellen läker sig själv. Efter 

undersökningen delas cellerna in i grupper och vilken sorts behandling som behövs. Palmieri 

(2007) skriver om olika typer av behandlingar, de som finns är operation, kemoterapi eller 

en strålbehandling. Det mesta av tumören tas bort under en operation, helst hela om det är 

möjligt. Kemoterapi är en behandling där det injiceras starka gifter i blodet för att få tumören 

att sluta växa eller minska i storlek. Strålbehandling är vanligt bland maligna tumörer och 

ibland när tumören är svåropererad. Denna typ av behandling kan familjemedlemmen 

genomgå innan och efter kemoterapi eller operation.   

 

2.2.2 Tumörens påverkan på familjemedlemmen   

Hjärntumörens vanligaste symtom är nedsatt välbefinnande, trötthet, ångest och låg 

livskvalité (Seekatz m.fl., 2017). Çetin, Işler, Uzan och Özkara (2016) skriver om att anfall, 

kramper och epilepsi är också vanliga symtom. Kanter (2014) skriver också att de kan vara 

mer ilskna, ha humörsvängningar och personlighetsförändringar som de anhöriga måste ta 

hand om. Symtomen uppkommer när trycket i hjärnan blir kraftigare och påfrestar hjärnans 

aktivitet så den inte kan fungera, men är olika beroende på vart hjärntumören är lokaliserad 

normalt (Palmieri, 2007). Palmieri (2007) skriver även att alla behandlingar och sjukdomen i 

sig gör att familjemedlemmen blir mer orkeslös, minnet blir nedsatt och de får problem att 

förstå och ta egna beslut. Sherwood m.fl (2006) menar att familjemedlemmens biverkningar 

gör att de får svårt att minnas vart de bor, sin familj och vilken år det är. Wasner, Paal, och 

Domenico Borasio (2013) skriver att ett stort problem hos familjemedlemmen är att de inte 

kan se sitt kroppsliga och sitt psykiska tillstånd som gör att de får en helt ny personlighet. 

Philip m.fl. (2013) menar på att det som var jobbigt med alla symtom var att 

familjemedlemmen till slut inte kan göra någonting. Därför blir alla kognitiva förändringar 

tuffa för både familjemedlemmen och anhöriga ju längre tiden går (Lageman, 2014). 

Det är viktigt att veta att familjemedlemmar som överlever en hjärntumör har alltid kvar 

biverkningar efter att de blivit friskförklarade. Biverkningar som bland annat depression, 

minnesproblematik och problem med att utföra vissa aktiviteter. Det gör att anhöriga 

fortfarande behöver finnas där för familjemedlemmen efter de har blivit friskförklarade 

(Lovely m.fl., 2013). 
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2.2.3 Familjens betydelse    

Taylor och McLaughlin Renpenning (1995) skriver att sjuksköterskan anser att en 

familjemedlem är en person som behöver vård. Men samtidigt tillhör en familj eller en 

grupp. Familj betyder olika beroende på kultur och vilket land som individerna kommer 

ifrån. För att bli en familjemedlem, ska personen gifta sig in i en familj, födas in i en familj 

eller på olika sätt göra att olika individer skapar en framtid tillsammans. I vissa kulturer är 

en familj, via blod eller genom äktenskap. Beroende på hur stor en familj är, hur den är och 

hur de stöttar varandra samt de resurser som familjen kan använda sig av, visar på hur 

egenvården hos familjemedlemmen blir (Taylor och McLaughlin Renpenning, 2001). Familj 

handlar om att stärka varandra både fysiskt, psykiskt, samt öka gemenskapen och det 

känslomässiga förhållandet mellan dem (Taylor och McLaughlin Renpenning, 1995).  

Cornwell, Dicks, Fleming, Haines och Olson (2012) skriver att familjemedlemmen fick stöd 

från sjukhuset de två första veckorna efter diagnosen, efter det fick den anhöriga ta över och 

stötta istället. Så det största stödet var ifrån den anhöriga, eftersom att de behövde stötta 

familjemedlemmen varje dag, utan hjälp från sjukvården. Som tur är menar Philip m.fl. 

(2013) att familjemedlemmen behöver stöd från någon annan än sjukvården, som kan ge 

omvårdnad och stöd som är av äkta kärlek. Familjemedlemmen behöver någon som kan ta 

beslut om de bästa behandlingarna när familjemedlemmen själv inte klarar av det. Den 

hjälpen behövs på grund av den sämre neurologiska funktionen i hjärnan som kommer ifrån 

hjärntumören. Det gör att familjemedlemmen anser att de behöver ha någon som är deras 

röst utåt, för att de ska känna sig mer lyssnade på. På grund av påverkan på hjärnan hos 

familjemedlemmen behöver anhöriga även ta hand om det vardagliga ansvaret (Sherwood 

m.fl., 2006).  

Lovely m.fl. (2013) skriver att både familjemedlemmen och anhöriga måste leva efter sitt nya 

liv, på grund av alla biverkningar från hjärntumören. Det kan till exempel vara att planera 

aktiviteter utefter familjemedlemmens förmåga. Kanter m.fl. (2014) menar på att 

familjemedlemmens självaktning och självständighet är av fokus hos anhöriga, samtidigt 

som de måste tänka på tryggheten. Därför skriver Cornwell m.fl. (2012) att anhöriga har en 

viktig roll i att stötta både fysiskt och psykiskt. 

 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Arbetets valda teoretiska perspektiv utgår från Dorothea Orem (1995, 1997, 2001). Då denna 

omvårdnadsteori omfattar både sjukvårdspraxisen och den kliniska praxisen. Tankesättet 

passar väl in på patienten- och den familjefokuserade vården som finns i dagsläget. Som 

innefattar vården på sjukhus, i hemmet eller i långvården. Pratar bland annat om hur viktig 

egenvården är för patienten men också hur viktigt det är att använda sig av familjen för att nå 

en sådan bra egenvård som möjligt.  

Författaren valde detta perspektiv för att visa hur viktigt det är att tänka på helheten kring 

patienten, för att kunna skapa en sådan god omvårdnad som möjligt. Det är viktigt att lyfta 

fram hur bra det är att använda de anhöriga kring patientens egenvård.  
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2.3.1 Egenvård 

Orem (1995, 1997, 2001) pratar om fyra olika begrepp i sin teori för att en patient ska kunna 

uppnå en god egenvård. De handlar om hur patientens egenvård är och vilka egenskaper som 

används, behovet av olika hjälpmedel och vad sjukvården ska ge för hjälpmedel om patienten 

inte klarar av att skapa sin egenvård själv. Sjukvården ska då skapa en plan för att göra 

egenvården lättare för patienten men även involvera den anhöriga. Denna plan kan bland 

annat vara att patienten vårdas i hemmet av sin anhöriga och inte på sjukhuset, eller 

läkemedel som dämpar biverkningarna från sjukdomen. Alla dessa fyra hörnstenar behövs 

för att stärka patientens egenvård, om någon av dessa saknas, blir egenvården svårare. 

Egenvård menas, om en patient inte kan uppnå en optimal hälsa, ska denne få de verktyg 

som behövs från sjukvården för att kunna uppnå det. Orem (1997) skriver att teorin om 

egenvård är uppbyggd utifrån individernas egenskaper, där ämnet berör behovet utav 

omvårdnad eller om de själva utför det. Egenskaperna är naturliga och personer som utför 

omvårdnaden ska kunna göra det i olika situationer, som inkluderar hela familjen. 

Orem (1995) skriver om samhället idag, där människor stöter på oundvikliga situationer där 

det sker en interaktion mellan olika parter. De interaktioner som sker inom familjen kan 

fortgå under en längre period mellan relationerna i familjen, det kan även ha en verkan efter 

att någon har avlidit. Orem (1997) menar på att samhällets system är idag strukturerat på ett 

sätt att individers legitima familjerelation har ett osynligt avtal. Det visar sig när en utav 

personerna i en familj är i behov av omvårdnad, då blir den anhöriga inofficiellt den legitima 

vårdgivaren. På grund av detta skriver Orem (2001) att sjuksköterskan ska hjälpa den 

anhöriga med olika hjälpmedel för att klara av vardagen med sin familjemedlem. Menar även 

på att sjukvården ska ge en trygghet och ett förtroende till dem. Men när familjemedlemmen 

och anhöriga inte klarar av att stödja egenvården, behöver de hjälp från sjukvården. Orem 

(1995) nämner hur viktigt det är som sjuksköterska att se helheten med egenvård. På grund 

av att anhöriga och miljön tillhör en rad faktorer som påverkar egenvården, är det viktigt som 

sjuksköterska att uppmuntra och hjälpa familjemedlemmen att utföra den. Orem (2001) 

skriver att när en familjemedlem skapar sin egenvård finns det olika faktorer som påverkar 

hur egenvården blir. Menar på att det är viktigt att anhöriga finns till hands. Även alla 

tillgångar som familjemedlemmen och de anhöriga får under sjukdomen, samt hur de bor 

och lever under tiden. Anhöriga behövs för att hjälpa familjemedlemmens egenvård när den 

inte klarar av att skapa det själv. Speciellt om något händer i vardagen som gör det svårt för 

dem att ta hand om sig själva. Anhöriga hjälper till att göra egenvården säkrare men även 

vart fokuset ska vara på eftersom att de känner familjemedlemmen bäst. Miljön påverkar 

relationer, livskraften och välbehag, beroende på de erfarenheter som finns. 

 

3  PROBLEMFORMULERING  

I dagsläget vet de flesta att en hjärntumör oftast inte är någonting positivt, den kan ha en 

dödlig utgång. Vi vet hur familjemedlemmen drabbas av symtomen och biverkningarna, men 

ingen fokus på de anhöriga. Man vet att de anhöriga behöver ta hand om och 

familjemedlemmen både fysiskt och psykiskt under hela sjukdomsförloppet. Men det är ändå 

många som inte vet hur de anhöriga drabbas av att ta hand om sin familjemedlem. Så varför 
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finns inte ett större intresse över att veta hur den anhöriga påverkas, under och efter 

sjukdomen? I sjuksköterskeutbildningen är omvårdnad och att man alltid ska tänka på det 

bästa för patienten i stor fokus. Ändå glöms anhöriga bort i omvårdanden då de kan 

användas som ett bra hjälpmedel till familjemedlemmen. Det menar även Orem som visar på 

hur viktig den anhöriga är för familjemedlemmen. Familjemedlemmen är beroende av att ha 

anhöriga till hjälp när det inte går att uppnå en egenvård på egen hand. 

När en familjemedlem drabbas av en hjärntumör drabbas inte bara den personen, även den 

anhöriga. Ändå är det mer fokus på familjemedlemmen och hur den mår. Det finns för lite 

forskning på hur anhöriga påverkas när familjemedlemmen drabbas. Men det finns ändå 

anhörigstöd i alla kommuner som ska hjälpa den anhöriga i vårdandet, så det finns 

fortfarande en förståelse av att den anhöriga drar ett tungt lass. Men sjukvården och 

kommunen gör inte så mycket mer. Så hur blir det om den anhöriga inte får det stöd som 

behövs? Hur påverkas den anhöriga?  

 

4  SYFTE  

Beskriva anhörigas erfarenhet av att vårda en familjemedlem med hjärntumör. 

5     METOD  

Denna del i arbetet beskriver arbetets metodval, datainsamling och urvalet i arbetet. Även 

hur dataanalysen gick till och de etiska övervägandena som kom på tal under arbetets gång. 

5.1 Metodval 
Arbetet använde sig av en systematisk litteraturstudie. Alla artiklar granskades efter Evans 

(2002) beskrivande analysmetod. Detta valdes utefter arbetets syfte då den granskningen 

lämpar sig bäst i detta arbete. Där syftet är att beskriva anhörigas erfarenheter av att vårda 

en familjemedlem med hjärntumör. Valet av att använda dessa metoder var för att arbetet 

ska kunna uppnå det mest trovärdiga resultatet när artiklarna granskades, utan att göra en 

egen tolkning. Även för att det inte ska bli plagiat. Valet av att använda kvalitativa artiklar var 

för att de ger en djupare och en mer tydlig inblick av anhörigas erfarenheter.  

 

5.2 Datainsamling och urval 

Evans (2002) analysmetod valdes, då arbetet har kvalitativa artiklar, även på grund av 

examensarbetets syfte. Beskrivningen av dataanalysen utgår efter fyra delar vid granskning 

av artiklarna. Enligt Evans (2002) är det första steget i en systematisk litteraturstudie en 

datainsamling där inklusions- och exklusionskriterier skapas, samt ett urval av vilka studier 

som ska väljas ut för analys. Därefter gjordes en pilotsökning som enligt Axelsson (2016) 

beskriver hjälper sökningarna till ett bättre resultat som svarar på syftet. Pilotsökningen 

gjordes först för att se om det fanns något relevant material inom arbetets syfte. Sökorden 
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som användes under pilotsökningen var ”brain tumour” och ”relative”, vilket resulterade i ca 

1300 träffar. För att hitta artiklar som är relevanta för syftet, användes sökord som är 

kopplade till det. Som till exempel orden ”relative” och ”experience”. I de aktuella 

sökningarna användes bland annat sökord som ”brain tumour”, ”caregiver”, ”home” och 

”carer”. Axelsson (2016) skriver att sökningarnas mängd får endast vara 100 stycken eller 

under för att kunna granskas. Därefter görs ett urval av artiklar som är kopplade till 

examensarbetets syfte. För att ringa in sökningen ytterligare användes ”peer reviewed”, i 

både CINAHL Plus och PubMed. Medans ”full text” och ett intervall mellan två olika årtal 

användes endast i sökningar på CINAHL Plus. Vid dem sökningarna blev mängden av 

träffarna under 100 (se Bilaga A). Valet av att använda peer review i sökningarna ökar 

trovärdigheten i artikeln, eftersom den är godkänd av en etisk kommitté. Det gör att artikeln 

har ett bra värde, kan öppna upp till vidare forskning och resultatet går att lita på (CODEX, 

2017a; Harley och Acord, 2011). Axelsson (2016) beskriver ett sätt att gå till väga för att hitta 

rätt material för det valda arbetet. Genom att använda olika databaser när det kommer till att 

söka efter material, är att det är lättare att hitta rätt artiklar med rätt syfte. Arbetet har 

använt sig av databaserna CINAHL Plus och PubMed. De valdes till detta examensarbete för 

att båda är ämnesspecifika till vårdvetenskap. Dock har PubMed även medicinska tidskrifter 

som kan göra att sökningarna kan ge både vårdvetenskapliga artiklar samt medicinska 

artiklar. Pub Med gav bra artiklar utifrån arbetets syfte, därför togs beslutet att den 

databasen skulle vara kvar. När sökningarna gjordes i PubMed, fanns en extra noggrannhet 

med att använda artiklar som endast var vårdvetenskapliga. CINAHL plus innehåller endast 

vårdvetenskapliga artiklar så författaren var inte lika noggrann i denna databas, men det 

gjordes en extra koll ändå. Först valdes artiklar som var från 2018 och 5 år tillbaka men då 

fanns det mer artiklar om barn som har drabbats av cancer, enligt vad Polit och Beck (2017) 

skriver om de etiska riktlinjerna så får arbetet inte använda sig av barn som är yngre än 18 år 

gamla. Därför valdes artiklar mellan 2010 och 2018 istället. Genom att öka sökningen på 

artiklar med 3 år ökade antalet användbara artiklar som kan svara på syftet. 

 

5.2.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Polit och Beck (2017) skriver att inklusionskriterier i en studie är något som används för att 

hitta så bra artiklar som möjligt som svarar på syftet. Medans exklusionkriterien handlar om 

artiklar som inte hjälper till att svara an på syftet. Inklusionskriterien som användes i detta 

examensarbete är att artiklarna är peer review, artiklarna ska innehålla hjärntumör, familj 

eller nära anhörig, hemmamiljö, att vårda i hemmet, att den är kvalitativ och att artiklarna är 

från 2010 till 2018. Exklusionskriterien som användes i det här examensarbetet är individer 

som var 18 år eller yngre, kvantitativa artiklar, artiklar med fokus på patienten, artiklar med 

för mycket fokus på andra cancer sorter och artiklar som skriver om sjukhuset. En artikel 

blev exkluderad när den analyserades, den artikeln hade för lite nyckelfynd.  

 

5.2.2 Kvalitetsgranskning 

Polit och Beck (2017) skriver om att innehållet i artiklarna ska gå igenom en 

kvalitetsgranskning. De ska vara trovärdiga, som i detta fallet är peer review och att 

artiklarna ska vara vetenskapliga. Artiklarna ska ha en bra giltighet, resultatet ska då inte ha 

blivit påverkad av forskarens egna tyckande och om de dem har studerat funkar till syftet. 
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Samt om de går att utveckla en vidare forskning på arbetet. Kvaliteten i artiklarna granskades 

efter Fribergs (2012) beskrivning av hur en kvalitetsgranskning, med 14 kvalitetsfrågor (se 

bilaga B). Där blev de betygsatta med siffror för att se hur hög kvalitet artiklarna har. De 

granskades individuellt med en poängsättning där Ja=1 poäng och Nej= 0 poäng. Om en 

artikel hade låg kvalitet valdes den bort då författaren ansåg att den artikeln inte hjälpte till 

att svara på syftet. De artiklar som fick sju poäng eller fler inkluderades i arbetet. Valet av att 

endast använda sig av artiklar som hade hög kvalitet gjordes, för att kvaliteten på arbetet 

skall vara så hög som möjligt (se bilaga C).  

 

5.3 Dataanalys  

Artiklarna valdes först ut efter artiklarnas titel, därefter lästes abstracten, sedan syftet och 

efter det lästes resultatet som antingen ökade eller minskade kvalitén i artikeln. I del två av 

Evans (2002) analysmetod, lästes alla artiklar ett flertal gånger. I det steget letades det efter 

nyckelfynd i varje artikel. Nyckelfynden beskriver det viktigaste i datamaterialet, som svarar 

an på syftet. Artiklarna med för få nyckelfynd valdes bort och nya artiklar togs in. När alla 

250 stycken nyckelfynd var klara, skrevs dem ut på ett A4 papper och klipptes isär. I del tre 

granskades alla nyckelfynd så likheter och skillnader lyftes fram. De delades sedan in i olika 

grupper som blev olika teman. Samtidigt som de delades in i olika teman, sattes 

nyckelfynden fast på ett A1 papper för att kunna se helheten. Efter det granskades alla teman 

och det ledde till ytterligare likheter och skillnader som blev subteman. Dessa subteman gör 

materialet ännu lättare att granska där de förklarar temats innebörd. För att se hur ett 

analysförande kan gå till, se Tabell 1. I del fyra sammanställes alla teman och subteman i en 

text för att se resultatet av alla artiklar, det blir en helhet i arbetet. När författaren skrev ihop 

dessa nyckelfynd, framkom det att något nyckelfynd hade passat bättre in i något annat tema. 

Därför flyttades nyckelfynden ibland runt mellan alla teman för att arbetet skulle få ett 

sådant bra resultat som möjligt.  

Tabell 1: Analysförandet med nyckelfynd, tema och subtema. 

Nyckelfynd Tema Subtema 

"Caregivers were generally 
cognisant of the need to 
care for themselves while 
they were in the caring role, 
though many found this 
difficult to achieve. One 
said: Yeah and then you 
neglect yourself too, like you 
don’t know all those things 
that you should do. Like go 
to doctors yourself" 
(McConigley, Halkett, Lobb 
& Nowak, s.477) 

Hur det är att vårda en familjemedlem i 
hemmet 

Att vara en anhörig till en familjemedlem med 
hjärntumör. 

"The participants described 
never feeling relaxed, always 
giving full atention to 
changesand signs of 
deterioration in their 

Att vårda efter familjemedlemmens behov 
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partner´s condition" (Janze 
& Henriksson, 2014, s.496) 

 

5.4 Etiska överväganden 

Innan detta arbetet börjades, var det viktigt att veta om olika etiska överväganden. Bland 

annat om vad som händer vid fusk, samt vilka tillvägagångssätt som ska användas för att det 

inte ska bli plagiat. För att undvika plagiat användes CODEX (2017b, 2018) beskrivande sätt. 

Beskriver hur författaren ska gå till väga för att skriva på ett vetenskapligt sätt, genom att 

använda sig av APA (2018). Codex (2018) skriver om att all forskning ska ha en god kvalité. 

Eftersom arbetet har använt sig av bearbetat material, vet författaren att alla artiklar har fått 

någon form av en etisk prövning (Polit & Beck, 2017). Som då har blivit godkända av en etisk 

kommitté. När en artikel är godkänd av kommittén menar det på att den är sanningsenlig 

och rätt, att artikeln inte har blivit påverkad av forskarens egna tyckanden. Men författaren 

är medveten om att den världsbild människan har, kan påverka resultatet. När sökningar 

efter artiklar gjordes i CINAHL Plus, klickades rutan ”full text” i, det kan ha gjort att bättre 

och nyare artiklar sållades bort, så det har blivit en svaghet i arbetet. För att inte påverka 

resultatet i arbetet användes även Evans (2002) analyssteg noggrant och utförligt. Artiklarna 

blev även lästa ett flertal gånger med Wiman (2011) ordbok till hands, eftersom artiklarna är 

skrivna på engelska. Ordboken användes vid analysen för att undvika en fel tolkning av 

artiklarna.  

Examensarbetet är skriven utifrån alla dessa etiska överväganden, det gör då att 

examensarbetet har ett ökat förtroende för att det är sanningsenligt och rätt. 

 

6  RESULTAT 

Här redovisas arbetets resultat av att se hur anhörigas erfarenhet av att vårda sin 

familjemedlem med hjärntumör är. Det framkom mycket om hur deras erfarenhet av 

informationen som de fick, omvårdnaden, hur vårdandet på familjemedlemmen påverkar 

den anhöriga, hur stödet är och hur det är att vårda i hemmet. För att få en översikt i alla 

teman och subteman, se Tabell 2 nedan.  

Tabell 2: Tema och subtema. 

Tema Subtema 

Anhörigas behov av information  
Att få tillräckligt med information om hjärntumören från sjukvården. 

Information som ökar säkerheten. 

Hur det är att vårda en familjemedlem i 
hemmet 

Att vara anhörig till en familjemedlem med hjärntumör. 

Hjärntumörens påverkan på relationen. 

Att vårda efter familjemedlemmens behov. 

Behovet av stöd 
Stöd till anhöriga. 

Stödet från sjukvården. 
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6.1 Anhörigas behov av information.    

Under temat anhörigas behov av information presenteras två subteman: Att få tillräckligt 

med information om hjärntumören från sjukvården och Information som ökar säkerheten. 

Det här temat beskriver hur viktig informationen om sjukdomen är och information om hur 

anhöriga ska vårda på ett säkert sätt. Samt hur viktigt det är för sjukvården att ge 

information till den anhöriga och familjemedlemmen. 

 

6.1.1 Att få tillräckligt med information om hjärntumören från sjukvården.    

Anhörigas erfarenhet om den givna informationen om sjukdomen, behandlingarna och alla 

symtom, var viktigast att få i början av diagnosen. Då det fanns som mest frågor (Heckel, 

Hoser & Stiel, 2017). De hade ett starkt behov av att få veta hur familjemedlemmen kommer 

påverkas av sjukdomen och av behandlingarna. Samt patologin om hjärntumören (Heckel 

m.fl, 2017; Ownsworth, Goadby & Chambers, 2015; Piil & Jarden, 2018). Att få reda vad 

sjukdomen innebär och hur familjemedlemmens livssituation kommer påverkas. Gjorde att 

den anhöriga kände en oro av att familjemedlemmen kan avlida (Tastan m.fl., 2011). De som 

fick information om biverkningar och alla symtom. Tyckte att det stämde överens med det 

som verkligen hände med familjemedlemmen (Heckel m.fl., 2017). Den pre-operativa 

informationen som ibland gavs ut stämde också överens med sjukvårdens planering (Tastan 

m.fl., 2011). Men sedan fanns det anhöriga som kände att informationen om behandlingarna 

som de fick var svaga, speciellt när det handlade om den fortsatta medicineringen och 

vårdandet (Arber m.fl., 2010; Tastan m.fl., 2011). Som detta citat lyfter: ”We would have 

liked more information about everything done to our patient and the things we would do. 

More could have been said about the drugs they were administering to the patient and the 

care.” (Tastan m.fl., 2011, s 82) Det var besvärligt för anhöriga att inte veta hur viktig 

informationen var (Arber m.fl., 2010). Det ledde till att anhöriga inte visste vilka frågor de 

skulle ställa till sjukvården, som skapade en rädsla kring situationen (Janze & Henriksson, 

2014; McConigley m.fl., 2010). På grund av den dåliga informationen var det svårt att 

planera inför framtiden (Janze & Henriksson, 2014). På grund av att många anhöriga kände 

att informationen var dålig eller att det inte räckte till, letade de efter informationen själva 

(Arber m.fl., 2010; Coolbrandt m.fl., 2015). Några ansåg att det var svårt att hitta den 

informationen som behövdes. Detta ledde till att de kände en osäkerhet gällande all 

information kring sjukdomen (Heckel m.fl., 2017; McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 

2010). De anhöriga som var tvungna att leta efter informationen själva blev mer stressade 

och deprimerade, för att det kunde bli för mycket information på en gång (Arber m.fl., 2010; 

Horsfall, Leonard, Rosenberg & Noonan, 2017).  

6.1.2 Information som ökar säkerheten. 

Anhöriga behövde information från sjukvården om hur de ska vårda sin familjemedlem i 

hemmet, men också veta vilken hjälp dem kan få (Heckel m.fl., 2017; Tastan m.fl., 2011). Den 

informationen behövdes för att kunna planera hur dem på ett säkert sätt ska vårda sin 

familjemedlem. Den informationen är viktig då de anhöriga inte hade någon erfarenhet av att 

vårda någon annan människa samt för att minska den oro som fanns (Arber, Hutson, De 

Vries & Guerrero, 2013; Horsfall m.fl., 2017; Ownsworth m.fl., 2015). Det här citatet visar på 

hur oron kunde se ut:   
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” She had fainted, and I became scared of it and good heavens, I’m not a 

professional! I don’t have the medical knowledge. And, what if we lie here 

on the ground, and I don’t know what to do. There was also fear. That 

played too. Yes, the fear played too and the grief and, you want to do your 

optimal best. You are afraid to make mistakes and that sort of things. 

(Coolbrandth m.fl., 2015, s. 410) 

Informationen om sjukdomen och biverkningar behövdes för att de ska veta hur viktig 

vårdandet i hemmet kommer bli (Coolbrandt m.fl., 2015; McConigley m.fl., 2010; 

Ownsworth m.fl., 2015). All information var viktigt för att vården i hemmet ska bli så säker 

som möjligt (Ownsworth m.fl., 2015; Senden m.fl., 2014). Det var viktigt för de anhöriga att 

få tips och råd om hur de kan vårda på ett säkert sätt, eftersom att allt ansvar hängde på dem 

(Heckel m.fl., 2017). På grund av att informationen kunde vara svag inträffade det olyckor i 

hemmet som hade kunnat undvikits (Heckel m.fl., 2017).  

 

6.2 Hur det är att vårda en familjemedlem i hemmet. 
Under temat hur det är att vårda en familjemedlem i hemmet presenteras tre subteman: Att 

vara anhörig till en familjemedlem med hjärntumör, Hjärntumörens påverkan på relationen 

och Att vårda efter familjemedlemmens behov. 

I det här temat framkommer det hur den anhöriga påverkas, men även hur relationen 

påverkas. Det framkommer även hur vårdandet förändras efter familjemedlemmens behov, 

utveckling av behandlingarna och sjukdomen i sig.  

 

6.2.1 Att vara anhörig till en familjemedlem med hjärntumör. 

När familjemedlemmen drabbades av en hjärntumör, var det inte bara dem utan alla i 

familjen blev drabbade (Arber m.fl., 2013; Senden m.fl., 2014; Tastan m.fl., 2011). Därför 

pratade de om sjukdomen som att både familjemedlemmen och anhöriga hade fått en 

hjärntumör. Även fast det endast var familjemedlemmen som fick diagnosen (Ownsworth 

m.fl., 2015; Piil m.fl., 2015). Diagnosen var väldigt jobbig för den anhöriga, det kom som en 

chock, de började då fundera över hur framtiden kommer bli. Samt hur det skulle bli om 

familjemedlemmen skulle avlida (Coolbrandt m.fl., 2015; Janze & Henriksson, 2014; Senden 

m.fl., 2014; Tastan m.fl., 2011). Funderade även på hur det kommer bli att leva med 

familjemedlemmen som hade en hjärntumör (Janze & Henriksson, 2014; Tastan m.fl., 2011).  

Den anhöriga som var närmast familjemedlemmen, blev automatiskt den som vårdar och tog 

allt ansvar (Piil m.fl., 2015). Det var som ett kall att ta hand om sin familjemedlem. Men de 

kände ändå att dem inte var tillräckligt förberedda för vad de skulle ta sig an (Senden m.fl., 

2014). Även om anhöriga förberedde sig för att vårda, blev dem ändå stressade av tanken av 

att dem saknade viktiga kunskaper (Coolbrandt m.fl., 2015; Janze & Henriksson, 2014). 

Därför var oron hög då de kände att dem gjorde allt för sin familjemedlem men att det till 

slut inte skulle räcka till (Coolbrandt m.fl., 2015; Janze & Henriksson, 2014; Piil m.fl., 2015). 

De kände en oro gällande diagnosen, den psykiska påfrestningen hos familjemedlemmen och 

vad som kommer att hända efter en behandling (Janze & Henriksson, 2014; Sherwood m.fl., 

2011). Efter en behandling kunde familjemedlemmen bli mycket sämre och behövde mer 

hjälp. Det gjorde att anhöriga kände en ökad oro inför varje behandling, då de ibland inte 
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visste vilken vård som kunde behövas efteråt (Tastan m.fl., 2011). Vilket detta citat visar: 

”When he came home from the hospital he could not do anything himself, could hardly 

move. I did not expect that he would be so weak. In some way it felt good to be taking care 

of him.” (Janze & Henriksson, 2014, s. 498). Därför behövde anhöriga vara starka fysiskt och 

psykiskt, för att se när de inte kunde ge den vård som familjemedlemmen behövde 

(Coolbrandt m.fl., 2015). Men när dem insåg att de inte längre kunde fortsätta vårda sin 

familjemedlem, blev beslutet väldigt tufft (Coolbrandt m.fl., 2015; Piil & Jarden, 2018). 

Därför behövde anhöriga ständigt göra upp en plan, som bland annat kunde vara att lära sig 

att vårda på ett praktiskt och emotionellt sätt (Janze & Henriksson, 2014; Senden m.fl., 

2014). Samtidigt som anhöriga ville förbereda sig inför framtiden, var det ibland svårt 

eftersom de var tvungna att ha mycket fokus på nuet (Coolbrandt m.fl., 2015; Janze & 

Henriksson, 2014).  

Hjärntumörens biverkningar, gjorde att anhöriga var tvungna att vara starka. För både 

familjemedlemmen, sig själva och samtidigt försöka lösa bådas behov (Arber m.fl., 2013; 

Tastan m.fl., 2011). Familjemedlemmen fick många biverkningar från hjärntumören, som 

bland annat kunde vara en personlighetsförändring (Janze & Henriksson, 2014; Piil m.fl., 

2015). Dessa personlighetsförändringar var extra jobbiga för de anhöriga, då det blev svårare 

att ta hand om familjemedlemmen (Ownsworth m.fl., 2015; Piil m.fl., 2015; Sherwood m.fl., 

2011). Många familjemedlemmar hade varit en bra människa innan sjukdomen, men blev 

aggressiv på grund av hjärntumören. Som detta citat lyfter: ” That was hard to take, to cope 

the abuse and criticism all day long.” (Ownsworth m.fl., 2015, s. 9). Minnesförlusten som 

även det är en biverkning, gjorde att anhöriga var tvungna att ta över allt ansvar som 

familjemedlemmen hade tidigare (Arber m.fl., 2010; Piil m.fl., 2015; McConigley m.fl., 2010; 

Sherwood m.fl., 2011). Så anhöriga kände en press av att allt hängde på dem. De var tvungna 

att bland annat sköta hushållet, tjäna pengar, ta alla beslut gällande familjemedlemmens 

behandlingar och samtidigt ta hand om familjemedlemmen och sig själva. Trots allt negativt, 

försökte anhöriga ändå se något positivt för att klara av sjukdomen (Senden m.fl., 2014).  

Många anhöriga var tvungna att ge upp sina intressen eftersom familjemedlemmen alltid 

kom i första hand (Coolbrandt m.fl., 2015; Piil m.fl., 2015). Men då fanns det en känsla av att 

de hade förlorat sitt liv genom att ge upp det. Trots att de hade ett behov att ta hand om sig 

själva, valde vissa att fortfarande inte göra det, då de ville ha all fokus på familjemedlemmen 

(McConigley m.fl., 2010). De anhöriga som valde att ta hand om sig själva, ansåg att det var 

för att de skulle orka fortsätta vårda familjemedlemmen (Arber m.fl., 2013; Horsfall m.fl., 

2017; McConigley m.fl., 2010). Några fortsatte att arbeta några timmar i veckan för att 

fortfarande kunna ha en liten inkomst och några behövde det för att få tid för sig själv 

(McConigley m.fl., 2010). Men det fanns anhöriga som var tvungna att ge upp sitt arbete helt. 

De var tvungna att finnas för familjemedlemmen dygnet runt, det gjorde att ekonomin blev 

skör (Tastan m.fl., 2011). Några anhöriga ansåg då att de inte slutade jobba, de bytte istället 

jobb till att vårda sin familjemedlem på heltid (Coolbrandt m.fl., 2015). Som detta citat lyfter: 

”I can definitely say: it really determines the rhythm of your life. So, when people asked me 

how it feels to be retired. Then I answered and I still give that answer. I’m not retired, I 

changed work.” (Coolbrandt m.fl., 2015, s.408). Men även om det fanns möjlighet för 

avlastning, litade inte den anhöriga på andra som kunde ta hand om familjemedlemmen 
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(Arber, m.fl., 2013). 

 

6.2.2 Hjärntumörens påverkan på relationen  

Relationen mellan anhöriga och familjemedlemmen förändrades direkt efter diagnosen, olika 

beroende på hur relationen såg ut innan (McConigley m.fl., 2010). Relationen påverkades på 

två olika sätt, antingen stärktes relationen, blev mer spänd eller så var relationen som vanligt 

(Ownsworth m.fl., 2015). Biverkningarna från hjärntumören gjorde att familjemedlemmen 

förändrades, det ledde till att den anhöriga kände sig ensam i relationen. Att hantera den 

ensamheten på egen hand var tufft (Coolbrandt m.fl., 2015). På grund av ensamheten, hade 

anhöriga ofta tankar på hur det skulle gå med familjemedlemmen, om de gjorde allt för 

familjemedlemmen och om de gjorde tillräckligt eller inte (Piil m.fl., 2015). Eftersom att 

familjemedlemmen inte var klar i sitt beteende, var anhöriga tvungna att ta över allt ansvar i 

hemmet (Ownsworth m.fl., 2015). Därför kunde relationen bli mer spänd (Ownsworth m.fl., 

2015; Piil m.fl., 2015; Tastan m.fl., 2011). Det var även svårt att fokusera på relationen, då 

mycket tid lades ner på att hjälpa familjemedlemmen (Piil m.fl., 2015; Sherwood m.fl., 2011). 

Relationen stärktes av att vårda i hemmet (Arber m.fl., 2013). Kunde även bli starkare om de 

delade sina känslor med varandra (Coolbrandt m.fl., 2015). Därför var det bra att prata om 

sina tankar tidigt, det blev då lättare att hantera sina känslor och samtidigt vårda 

familjemedlemmen. Som detta citat lyfter: 

”In the beginning one thinks that it´s too early to talk about these issues. 

Then it goes from bad to worse, and the time came when we couldn´t 

understand what she was saying. You don´t start a conversation about 

this when she could no longer respond. She was so cognitively affected, 

that it was too late.” (Piil m.fl., 2015, s. 275)   

Ibland kunde biverkningarna av hjärntumören utvecklas snabbt, därför var det några 

anhöriga som inte hann prata med sin familjemedlem. De som inte hann, hade svårt med 

känslorna och ansvaret under och efter sjukdomen (Piil & Jarden, 2018). Även om det var 

jobbigt och tufft, var det viktigt för dem att inte visa hur det egentligen kändes (Senden m.fl., 

2014). Eftersom de var tvungna att vara starka och utstråla hopp (Janze & Henriksson, 2014; 

Piil & Jarden, 2018). När de anhöriga var ledsna eller tappade hoppet, gick de oftast iväg för 

att familjemedlemmen inte skulle se och höra när de gråter (Coolbrandt m.fl., 2015; 

Sherwood m.fl., 2011). Eftersom familjemedlemmens humör påverkade dem mer än vad 

personer utifrån gjorde. Därför ville inte anhöriga att familjemedlemmen skulle se ifall de 

också skulle bli ledsna (Janze & Henriksson, 2014). 

 

6.2.3 Att vårda efter familjemedlemmens behov.  

Anhöriga kände en lättnad av att vårda familjemedlemmen i hemmet, de var inte längre 

några inkräktare på ett sjukhus (Horsfall m.fl., 2017). Det var även ett bra sätt för få en paus 

från alla sjukhusbesök. Sen var miljön i hemmet ett bra hjälpmedel för att omvårdnaden blev 

lättare eftersom att båda var mer avslappnade (Horsfall m.fl., 2017). Det var även lättare att 

hålla koll på familjemedlemmen (Piil m.fl., 2015). Anhöriga visste då hur familjemedlemmen 

mådde, annars kunde anhöriga vara ännu mer oroliga om familjemedlemmen istället hade 
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legat inne på sjukhuset (Horsfall m.fl., 2017). Genom att vårda i hemmet såg den anhöriga 

hur glad familjemedlemmen var av att vara i en trivsam miljö. Det ledde till en ökad lycka, 

trots allt negativt som sjukdomen gav med sig (Horsfall m.fl., 2017). Att vara i hemmet 

hjälpte både anhöriga och familjemedlemmen att behålla sin identitet. De behöll sin identitet 

genom vardagliga rutiner som stärkte livskvaliteten hos både anhöriga och 

familjemedlemmen. Vardagliga rutiner kunde bland annat vara att laga mat tillsammans 

eller vara ute i trädgården (Arber m.fl., 2013). Att kunna gå ut i trädgården eller bara sitta 

tillsammans vid matbordet när de ville, var som en frihethetskänsla (Arber m.fl., 2013; 

Horsfall m.fl., 2017). 

Samtidigt som anhöriga kände stolthet när de berättade om hur de hade hanterat olika 

situationer och hur de orkade ta hand om familjemedlemmen. Var det ändå en jobbig tid. 

Den ständiga uppmärksamheten på familjemedlemmen var extra påfrestande (Horsfall m.fl., 

2017). Eftersom att de anhöriga aldrig kunde slappna av (Coolbrandt m.fl., 2015; Piil & 

Jarden, 2018; Piil m.fl., 2015). När familjemedlemmen blev sämre, var anhöriga tvungna att 

hålla ännu mer koll, det gjorde att de inte hade någon tid till vardagliga aktiviteter (Senden 

m.fl., 2014). Alla menade på att familjemedlemmen behövde en omvårdnad på mer än 100% 

varje dag (Coolbrandt m.fl., 2015). Som detta citat lyfter: ”Cancer patients need to be cared 

for 300% friendly.” (Coolbrandt m.fl., 2015, s.411). De visste inte hur det skulle bli efter 

behandlingarna, eller om familjemedlemmen behövde fler behandlingar eller inte (Tastan 

m.fl., 2011). Därför var det viktigt för anhöriga att de levde i nuet. För om tankarna skingrade 

iväg till annat, fanns det en risk att förlora det som fanns (Janze & Henriksson, 2014). Ändå 

förberedde sig anhöriga på framtiden, på vad som kan ske. Samtidigt var det frustrerande att 

inte veta vad som väntas efter behandlingarna (McConigley m.fl., 2010; Janze & Henriksson, 

2014; Sherwood m.fl., 2011; Tastan m.fl., 2011). Som detta citat lyfter:  

”There are constantly these thoughts that it’s going to be one more 

treatment and then he will get well, will be like before, or that he will die. 

These two alternatives are always present and one may seem more 

probable than the ther at times, it’s oscillating between those two in some 

way.” (Janze & Henriksson, 2014, s.497) 

Ovissheten av prognosen gjorde att anhöriga kände en stress, stressade av att inte veta när 

nästa motgång skulle dyka upp. Det var även skrämmande över att inte veta om 

familjemedlemmen skulle överleva (Janze & Henriksson, 2014). Beroende på hur dålig 

familjemedlemmen blev, desto mer eller mindre beredd var den anhöriga på om att något 

kunde hända (Janze & Henriksson, 2014; Piil & Jarden, 2018). När det kom en diskussion 

om behandlingen skulle fortsätta eller inte. Ledde det i många fall till ett beslut om att 

avsluta en behandling (Piil & Jarden, 2018). Vilket var jobbigt, men det var även en lättnad 

hos familjemedlemmen (Tastan m.fl., 2011). Beslutet kunde även underlätta för anhöriga, de 

kunde då tänka på livskvalitén hos familjemedlemmen, istället för att behöva tänka på alla 

sjukhusbesök (Piil & Jarden, 2018; Piil m.fl., 2015). Anhöriga upplevde att det fanns hopp i 

vårdandet så länge de hade styrkan kvar (Piil m.fl., 2015). Men på grund av att 

familjemedlemmen alltid kom först, var det många som inte prioriterade sin egna hälsa 

(McConigley m.fl., 2010). Som detta citat lyfter: 
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”I don’t actually call out for help as much as I should. It would probably do 

me good to actually have a break where I can have [a friend] or someone 

come and be with [husband] for the day and maybe go and buy some 

clothes or something. ‘Cause I take him everywhere with me for that fact 

that he’s a seizure risk and that two times he’s hit his head and bled.” 

(McConigley m.fl., 2010, s.477). 

När en familjemedlem gick bort, kände anhöriga inte bara en sorg. De kände även en lättnad 

för familjemedlemmen, speciellt om det var tufft på slutet (Piil & Jarden, 2018). När döden 

var nära, kände anhöriga att det var jobbigt och det påverkade dem både fysiskt och psykiskt, 

som detta citat lyfter: ”We were facing death. It was a matter of life or death in the end. We 

could not sleep. Neither my spouse nor I could sleep. It was wery difficult decsion. I was 

very scared of my spouse dying.” (Tastan m.fl., 2011, s.80). För att klara av sorgen efteråt 

ville många anhöriga vara med in i det sista, så det blev ett sakta avslut. Att få vara med när 

familjemedlemmen somnade in, uppskattade anhöriga väldigt mycket (Piil & Jarden, 2018).  

 

6.3 Behovet av stöd. 

Under temat behovet av stöd presenteras två subteman: Stöd till anhöriga och Stödet från 

sjukvården. 

Temat i denna del handlar om stöd till anhöriga. Vart stödet kom ifrån, vad som hände vid 

dåligt stöd samt hur mycket stöd som de anhöriga fick i vårdandet. 

  

6.3.1 Stöd till anhöriga. 

Några anhöriga kände att de fick olika sorters stöd, ett emotionellt stöd, praktiskt stöd och 

informellt stöd. Det emotionella var extra viktigt till den anhöriga, så de kunde prata ut om 

känslor, hur det var att vårda, hur dagarna såg ut och om allting hade gått bra (Coolbrandt 

m.fl., 2015; Ownsworth m.fl., 2015).  

Det var viktigt att ge stöd både under och efter att alla behandlingar är klara (Ownsworth 

m.fl., 2015), eller vid bortgång (Coolbrandt m.fl., 2015). Men behovet av stöd var olika 

beroende på vilken tidpunkt i sjukdomen det handlade om, från diagnos till behandlingar. 

Eller hur långt bort familjerna bodde från sjukhuset, nära och kära och om de anhöriga hade 

ett arbete eller inte (Ownsworth m.fl., 2015). Om anhöriga fick stöd och hjälp under 

sjukdomen, blev vårdandet mycket lättare (Heckel m.fl., 2017; Piil & Jarden, 2018). Det 

fanns dock inget fokus på att ge anhöriga det stöd som de behövde i början av diagnosen 

(Ownsworth m.fl., 2015). Fokusen låg då på familjemedlemmen. Några anhöriga tyckte att 

det var skönt att fokusera på familjemedlemmen i början. Medans andra anhöriga kände att 

de hade behövt mer stöd i början av diagnosen (Ownsworth m.fl., 2015). Men behovet av stöd 

var främst beroende på hur familjemedlemmen mådde. Samt om det var mer fokus på 

familjemedlemmen i början, var det extra viktigt att ge anhöriga mer stöd senare i 

sjukdomen (Ownsworth m.fl., 2015). Det var viktigt för de anhöriga att prata om vad som 

hände i hemmet och hur det gick med familjemedlemmen, för att orka med vardagen (Piil & 

Jarden, 2018). Genom att prata om det kunde det ge dem mer ork till att fortsätta att vårda 

(Arber m.fl., 2013; Tastan m.fl., 2011). Men också för att klara av att gå igenom 

familjemedlemmens behandlingar (Ownsworth m.fl., 2015). 

 



21  

Det var många anhöriga som ville att vänner och familj skulle höra av sig oftare. Att de skulle 

fråga den anhöriga om hur de mådde (Ownsworth m.fl., 2015; Sherwood m.fl., 2011). Dock 

var det många vänner som kände obehag med att familjemedlemmen förändrades. Det 

gjorde att de förlorade många vänner under sjukdomen (Arber m.fl., 2013). Som ledde till en 

ytterligare stress när anhöriga inte fick något stöd (Arber m.fl., 2013). De som saknade ett 

emotionellt stöd, kände fortfarande en längtan efter ett stöd, även om de fick mycket 

praktiskt stöd (Arber m.fl., 2013; Ownsworth m.fl., 2015). Det emotionella stödet från vänner 

och familj var extra viktig, för att den anhöriga ska orka ta hand om familjemedlemmen 

(McConigley m.fl., 2010; Sherwood m.fl., 2011). Det framkom att relationen mellan den 

anhöriga och familjemedlemmen blev starkare, när stödet från vänner och familj var dåligt. 

Eftersom att de var tvungna att hjälpa och stötta varandra. Det ledde dock till att de fick en 

sämre relation till vänner och familj som är runt dem och de var mindre sociala (Ownsworth 

m.fl., 2015; Sherwood m.fl., 2011). Det praktiska stödet kunde hjälpa den anhöriga så den 

anhöriga kunde fortsätta arbeta så de fick pengar till att betala räkningarna (Tastan m.fl., 

2011). Men när vänner och familj fick höra hur mycket omvårdnad som familjemedlemmen 

behövde, fick dem en chock (Heckel m.fl., 2017; McConigley m.fl., 2010). Så att hjälpa till 

med något litet som att laga mat eller att få prata om hur familjemedlemmen mår. Kunde 

göra så anhöriga fick mer ork till att vårda (Sherwood m.fl., 2011). Detta citat lyfter: 

”It would be nice if if they’d call up and just offer to come sit with him for a 

day or even a couple of hours so I could take a break. Or even someone 

putting a meal together and dropping it off at your house.” (Sherwood m.fl., 

2011, s. 153). 

Många anhöriga ville delta i stödgrupper, de kände att det stödet hade varit bättre och mer 

givande (Sherwood m.fl., 2011). Grupperna var bra för att de kunde prata öppet med 

personer som varit med om samma händelser. De har en annan förståelse, än personer som 

inte har samma erfarenheter (Sherwood m.fl., 2011). Många anhöriga kände att grupperna 

hjälpte dem att hantera sorgen och de stöttade varandra (Arber m.fl., 2010; Horsfall m.fl., 

2017). 

6.3.2 Stödet från sjukvården.      

Sjukvården gav de anhöriga mest ett informellt stöd, med information om sjukdomen och 

alla biverkningar (Ownsworth m.fl., 2015). Trots mycket stöd, kände de ändå att det var tufft 

att vårda (Arber m.fl., 2013). Därför önskade de anhöriga att de kunde ha fått en 

kontaktperson som de kunde ringa vid behov (Heckel m.fl., 2017; Piil & Jarden, 2018). Men 

även att få all information inspelad (Piil & Jarden, 2018). Eller ha möjligheten att få allt 

nedskrivet som är lätt att förstå, så dem kunde gå tillbaka och läsa vid senare tillfälle (Arber 

m.fl., 2010; Heckel m.fl., 2017). Men stödet från sjukvården till anhöriga saknades, de fick 

bland annat ingen fråga om hur de orkade med hela situationen (Coolbrandt m.fl., 2015). 

Att få vägledning under denna tuffa resa, upplevdes extra viktig, därför var en fungerande 

kommunikation med sjukvården viktig (Janze & Henriksson, 2014). Men tyvärr kände 

många anhöriga att de hade svårt att kommunicera med sjukvården. Det gjorde att dem var 

tvungna att ta alla beslut själva och lösa problem som uppstod (Coolbrandt m.fl., 2015; 

Sherwood m.fl., 2011). Eftersom att när de väl hade kommit hem från sjukhuset, fick 

anhöriga inget tydligt stöd (Arber m.fl., 2010). Det hände även att familjer inte fick höra 

någonting från sjukvården efter någon behandling, eller för att veta hur prognosen är efter 
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att de åkt hem (Ownsworth m.fl., 2015). Därför kände de anhöriga att de inte fick tillräckligt 

med stöd från sjukvården (Ownsworth m.fl., 2015). Men trots det negativa var det ändå 

några anhöriga som uppskattade stödet som de fick från sjukvården (Arber m.fl., 2013). De 

nämnde att stödet från sjukvården var viktig för att klara av att vårda. Det kunde handla om 

att påminna om biverkningarna, som bland annat kunde vara aggressivitet (Tastan m.fl., 

2011). Som detta citat lyfter: ”The behavior of my wife annoyed me. She became aggressive 

sometimes. She blamed me for everything; she accused me even if anything was lost in the 

house.’’ (Tastan m.fl., 2011, s.81). Detta citat lyfter också det: 

”He was so angry with me and he scolded me and called me all sorts of 

crazy things. I don’t know why, but he did. It helped me when the nurse 

said ‘‘Hey, you need to remember that he has brain damage.’’ (Piil & 

Jarden, 2018, s.2).  

När sjukvården påminde dem om biverkningarna, blev det genast lättare att vårda 

familjemedlemmen (Piil & Jarden, 2018). De anhöriga fick mer energi genom att få ett 

praktiskt stöd från sjukhuset (Coolbrandt m.fl., 2015; Janze & Henriksson, 2014). Det 

emotionella stödet var också viktigt för att klara av interaktioner som kunde uppstå i 

vardagen (Ownsworth m.fl., 2015). Men tyvärr var det emotionella stödet inte lika bra som 

det praktiska stödet (Arber m.fl., 2013). Anhöriga kände att det var extra viktigt hur de fick 

informationen, speciellt när det gälle ett dåligt besked (Ownsworth m.fl., 2015). Det var 

viktigare att fokusera på familjemedlemmen och vara i nuet. Det var inte lika viktigt att prata 

om när familjemedlemmen skulle avlida och då bara tänka på allt negativt (Piil m.fl., 2015). 

Något som uppskattades var att sjukvården hjälpte den anhöriga när vårdandet började 

brista. När den anhöriga inte kunde ge den vård som familjemedlemmen behövde 

(Coolbrandt m.fl., 2015).  

 

 

7      DISKUSSION 

I den här delen av arbetet diskuteras metodvalet till datainsamling, urval och dataanalysen. 

Samt en resultatdiskussion där resultatet diskuteras mot tidigare forskning och med det 

teoretiska perspektivet. Det finns även en etisk diskussion, där diskuteras etiska 

överväganden samt vilka svårigheter som arbetet hade under arbetets process.    

 

7.1 Metoddiskussion  
 

Syftet i detta arbete är att beskriva anhörigas erfarenhet av att vårda en familjemedlem med 

hjärntumör. Därför valdes en systematisk litteraturöversikt på kvalitativa artiklar till detta 

arbete, som ett metodval. Artiklarna granskades enligt Evans (2002) beskrivande syntes, för 

att få en djupare insikt i materialet. Den metoden hjälper arbetet att beskriva erfarenheter av 

det fenomen som ska undersökas. Syftet bestämde även att arbetet ska använda sig av 

kvalitativa artiklar, för att få en djupare insikt i erfarenheterna hos anhöriga (Polit & Beck, 

2017). Om arbetet hade fokuserat på kvantitativa artiklar, hade arbetet inte kunnat svara på 
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syftet, eftersom de använder sig av statistik som gör det svårt att gå in på djupet av hur 

anhörigas erfarenheter är (Polit & Beck, 2017). Valet av att inte använda bloggar eller 

självbiografier är på grund av tidsbristen, samt att det blir en annan kvalitetsgranskning av 

materialet (Segesten, 2017). Fördelen med att använda sig av bloggar eller självbiografier är 

att det materialet är mer personligt. Det blir mer personligt eftersom det är en privatperson 

som har skrivit på nätet om sina tankar och funderingar kring sin vardag. Valet av att inte 

använda sig av egna intervjuer, handlade även där om tidsbrist. Men den metoden kan också 

svara an på syftet, eftersom det går att lyfta fram erfarenheter i intervjuerna. Dock krävs det 

ett informerat samtycke av alla dem som blir intervjuade, vilket tar tid att få. Eftersom 

arbetet skriver om erfarenheter och hjärntumör kan man behöva intervjua anhöriga fler 

gånger, under en längre tid för att få en djupare uppfattning. Författaren är medveten om att 

när det insamlade materialet granskas, kan den datan tolkas annorlunda som gör att 

intresset för att öka intresset av att läsa den artikeln (Segesten, 2017).  

 

I datainsamlingen valde författaren två elektroniska databaser från Mälardalens Högskola. 

CINAHL Plus och PubMed användes då båda innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Polit och 

beck (2017) skriver även att CINAHL Plus är en viktig elektronisk databas för forskare. 

Därför valdes CINAHL Plus i större delen av sökningarna, för att den databasen gav bra 

artiklar. Man kan även i CINAHL Plus avancera sökningen ytterligare för att få så bra artiklar 

som möjligt. PubMed användes för att utöka sökningen, dock innehåller den både 

vårdvetenskapliga artiklar och medicinska tidskrifter. Därför var noggrannheten extra viktigt 

i valet av artiklar, för att endast få fram vårdvetenskapliga artiklar. Polit och Beck (2017) 

skriver om Medline, som även den är en bra elektronisk databas för forskare. Den valdes bort 

då sökningarna i Pub Med gav bättre resultat. Eftersom arbetet inte valde att använda 

Medline, ledde det till att det blev en svaghet hos examensarbetet. För att sökningarna hade 

kunnat vara mer omfattande om en ytterligare databas hade använts.  

Arbetet använde sig av Axelsson (2016) beskrivning av en pilotsökning för att få fram de 

bästa sökorden, som gav de bästa artiklarna och hjälper arbetet att svara på syftet. Därav 

valet av de sökord som användes, men författaren är medveten om att andra sökord i 

sökningarna hade kunnat användas. Den svaghet som sökningen av artiklarna kan ha, är att 

sökningarna inte använde orden ”OR” eller ”NOT”. Vid användning av dem orden skriver 

Friberg (2012) att det blir en mer noggrann och detaljerad sökning. Om de orden hade 

använts hade det kunnat varit lättare att hitta artiklar. Friberg (2012) skriver att det är viktigt 

att sjuksköterskor använder sig av ny kunskap i vårdandet, som de får av ny forskning. 

Därför valdes så nya artiklar som möjligt ut, eftersom all forskning och sjukvården utvecklas 

konstant. Först valdes artiklar från 2018 och 5 år bakåt i tiden, men på senare tid har det 

forskats mer på barn med olika sorters cancer. Då blev valet att utöka årtalen på artiklarna 

med ytterligare 3 år, där det fanns betydligt mycket mer forskning utifrån syftet.  

 

Vid urval användes inklusionskriterier och exklusionskriterier, som hjälper till att identifiera 

artiklar som svarar på syftet (Polit & Beck, 2017). Kriterierna valdes för att få fram de bästa 

artiklarna till arbetet. Utan dessa kriterier hade det blivit ett helt annat resultat. Dessa 

kriterier är bra för att begränsa arbetets utsträckning. Artiklarna blev granskade efter vad 

Polit och Beck (2017) skriver om trovärdighet, giltighet, generaliserbarhet och överförbarhet. 

Som gjorde att de ökade artiklarnas innehåll och poängen på Friberg (2012) 

kvalitetsgranskning, det ledde till att alla tretton artiklar som användes i arbetet fick högt 
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poäng. De kvalitetsgranskningar som gjordes hjälpte arbetet att få så bra kvalité på 

materialet som möjligt. Trovärdighet handlar om att en studie eller en artikel ska vara så 

sanningsenlig som möjligt (Polit & Beck, 2017). Detta gjorde att arbetet använde sig utav 

Friberg (2012) kvalitetsfrågor på artiklarna som ökade artiklarnas trovärdighet. Denna typ av 

granskning hjälpte till att välja ut vilka artiklar som var bra för syftet. Men det var författaren 

som tog det slutgiltiga beslutet om artikeln var tillräckligt bra för arbetet. Giltighet betyder 

att författarna har studerat fenomenet som ska undersökas (Polit & Beck, 2017). Därför var 

det extra viktigt att vara noggrann i sökningarna efter artiklarna, bestämde vilka sökord som 

var bäst och vilket tillvägagångssätt. Genom att redovisa tydligt med bilagor och tabeller är 

det lätt att följa hur urvalet av artiklarna gick till. Generaliserbarhet och överförbarhet 

handlar om att det som är avsett att studeras, kan föras vidare till andra studier och till ny 

forskning (Polit & Beck, 2017). Detta arbete går att föra över till ny forskning där syftet kan 

vara densamma som detta examensarbetets syfte. Det här arbetet visar sjukvården hur viktigt 

det är att tänka på alla och inte bara patienten. Det är även ett bra hjälpmedel till anhöriga 

som ska vårda sin familjemedlem.   

 

I dataanalysen användes Evans (2002) beskrivning av analysmetod med fyra olika steg, det 

valdes till detta arbete för att det var endast kvalitativa artiklar som användes. Den 

analysmetoden användes för att få det bästa resultatet, men också för att det ska bli en sådan 

liten tolkning på artiklarna som möjligt (Evans, 2002). De fyra stegen hjälpte författaren att 

granska artiklarna på det bästa sättet, för att det inte ska kunna gå att itolka innehållet. Men 

det kan bli en liten tolkning eftersom att alla artiklar är på engelska och det här arbetet skrivs 

på svenska. Genom att inte göra en fel tolkning, ökar det trovärdigheten i arbetet (Polit & 

Beck, 2017). Utförandet när teman och subteman skapades, gjordes på det sättet som 

skapade mest trygghet. Om utförandet hade gjorts på ett annat sätt än Evans (2002) 

beskrivande metod, hade det varit svårare för författaren att skapa ett resultat, eftersom en 

känsla av osäkerhet hade funnits. Pålitligheten och trovärdigheten ökade i detta arbete när 

det finns en beskrivning om hur datainsamlingen, urvalet och analysarbetet gick till under 

arbetets gång. 

 

7.2 Resultatdiskussion  
I denna resultatdiskussion, redovisas examensarbetets resultat mot bakgrunden och mot ett 

vårdvetenskapligt perspektiv.  

Resultatet visar att det var viktigt att anhöriga fick information om diagnosen, om olika 

behandlingar och symtom som familjemedlemmen kommer drabbas av. All information som 

sjukvården skulle ge och gav till anhöriga och familjemedlemmen var svag. Det kan till 

exempel bero på den chock som diagnosen ger med sig, eller att de inte gav tillräcklig 

information. Därför ville dem anhöriga att ha någon kontaktperson eller få med sig 

informationen med sig hem, för att det var svårt att komma ihåg all information. Anhörigas 

förslag stärks även av Orems (2001) teori om hur viktigt det är att sjuksköterskan ska finnas 

till hands för anhöriga och hjälpa dem i vårdandet. Samt att sjuksköterskan ska se över 

familjemedlemmens egenvård för att göra så livskvalitén blir bra. Orem (1995, 2001) menar 

på att sjuksköterskan ska använda sig av alla hjälpmedel för att hjälpa familjemedlemmen 

med sin egenvård. Så i detta tillfälle handlar det om att räkna in den anhöriga i omvårdnaden 
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och se över hur miljön är för familjemedlemmen. Eftersom att de åker hem mellan alla 

sjukhusbesök och att den anhöriga tar hand om familjemedlemmen så ökar 

familjemedlemmens egenvård då hemmet är en avslappnande plats att vara på. Men 

kommunikationen mellan sjukvården och anhöriga brast, då de ibland inte fick höra 

någonting om diagnosen från sjukhuset och om hur det låg till. Eller olika tips på hur de ska 

kunna vårda på ett säkert sätt, med olika tips och idéer. De anhöriga kände att det antingen 

var för mycket information att ta till sig på en gång, eller fick för lite information. Det gjorde 

att de fick leta efter informationen själv på nätet. Som ledde till en osäkerhet om att vårda 

familjemedlemmen själv i hemmet. Sen är det också viktigt att sjukvården tänker på vad 

Orem (1997,2001) beskriver, att alla individer har olika faktorer som påverkar inlärningen, 

bland annat omgivningen och dess egenskaper.  

I resultatet framkom det att det blev en stor press på den anhöriga när familjemedlemmen 

fick hjärntumör. Eftersom att de blev automatiskt den personen som behöver ta hand om 

familjemedlemmen. Som Orem (1997) stärker genom att skriva att det är den som är närmas 

familjemedlemmen som blir den som hjälper till i omvårdnaden. Familjemedlemmen är även 

i behov av någon annan som kan ge ett stöd och en omvårdnad som är av äkta kärlek, som 

sjukvården inte kan ge (Philip m.fl., 2013). På grund av att det bara är den anhöriga som 

vårdar familjemedlemmen, blev de flesta påverkade både fysiskt och psykiskt. Trots den 

påverkan, var det extra viktigt att den anhöriga var stark psykiskt då de är 

familjemedlemmens stöttepelare. Men om anhöriga visste om det som riksdagens 

proposition (2008) skriver, att alla anhöriga ska själv kunna bestämma hur mycket de vill ta 

hand om sin familjemedlem. Hade dem kanske tagit mer hjälp av sjukvården, trots att de 

anhöriga inte litade på andra. Det är därför viktigt att sjukvården lever upp till vad Orem 

(2001) nämner, att de ska hjälpa anhöriga att ta på sig sin nya vårdarroll och stärka deras 

självförtroende med tillräckligt stöd. På det sättet kan anhöriga börja lita på andra och få mer 

egen tid. Sedan ska även kommunerna hjälpa den anhöriga med olika anhörigstöd för att de 

ska orka ta hand om sin familjemedlem, eller göra det lättare för dem i vardagen (1177 

Vårdguiden, 2018; Socialstyrelsen, 2016). Det bästa hade varit om sjukvården och 

kommunen hade samarbetat med att hjälpa den anhöriga.  

I resultatet framkom det att anhörigas vardag blev påverkad. De var tvungna att ta hand om 

familjemedlemmen varje dag, hela tiden. För att familjemedlemmen inte ska göra illa sig och 

för att familjemedlemmen ska skapa sin egenvård. I tidigare forskning skriver Cornwell m.fl. 

(2012) hur viktigt det är att den anhöriga finns där för familjemedlemmen. För att stötta 

familjemedlemmen fysiskt och psykiskt och vara familjemedlemmens röst utåt. Det finns 

väldigt lite forskning om hur anhöriga egentligen påverkas av att vårda familjemedlemmen. 

Men Kanter (2014) beskriver i tidigare forskning att biverkningarna påverkar 

familjemedlemmen så mycket att personligheten förändras. Därför drar anhöriga ett väldigt 

stort lass och har samtidigt många uppoffringar, då de måste ta hand om familjemedlemmen, 

hemmet och sig själva. Eftersom att symtomen utvecklades, beroende på vart hjärntumören 

satt och hur stora biverkningarna blev, förändrade den anhöriga vårdandet utefter hur 

utvecklingen av sjukdomen var. Så omvårdnaden var aldrig densamma. Eftersom att det kan 

bli sådana biverkningar, är det därför viktigt att anhöriga uppmuntrades av sjuksköterskan. 

Det framkom även att några anhöriga värdesatte sin egen tid, för att de skulle orka med att 

fortsätta vårda. Det var bra att ha kvar vissa vardagliga rutiner då livskvalitén ökade i 
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familjen. Som även Orem (2001) stärker i sin teori genom att sjukvården ska ge en trygghet 

och ett förtroende för att skapa en möjlighet till vardagliga rutiner. Därför är det bra om 

sjukvården gör upp en plan för att göra familjemedlemmens egenvård så bra som möjligt 

(Orem, 1997, 1995, 2001). Därför var det viktigt att familjemedlemmen fick åka hem och 

vårdas i hemmet. Som var av stor betydelse, då de var i en trivsam och lugn miljö. Då det 

ansågs som positivt att inte åka till sjukhuset och slippa känna sig som en inkräktare.  

Det framkom även att anhöriga fick både informellt och formellt stöd av sjukvården, men att 

det brast. Det går då emot vad Orem (2011) skriver, att det är viktigt att sjukvården finns där 

till anhöriga, så dem orkar vårda familjemedlemmen. Det framkom att det är viktigt med 

stöd från vänner och familj men att den brast även där. Det ledde till att relationen mellan 

den anhöriga och familjemedlem blev bättre. Men det är även viktigt att veta vad tidigare 

forskning säger, att relationen mellan den anhöriga och familjemedlemmen påverkas av 

biverkningarna. Familjemedlemmen får svårt att minnas vart de bor, sin familj och vilken år 

det är (Sherwood m.fl, 2006; Palmieri, 2007). Relationen påverkades på grund av alla 

kognitiva förändringar, som blev tuffa för både familjemedlemmen och anhörig (Lageman, 

2014). De förändringarna gjorde att familjemedlemmen var tvungen att ge upp sitt ansvar i 

hemmet, som anhöriga fick ansvara över istället. Därför påverkades relationen då 

familjemedlemmen inte kunde hjälpa till, samt att anhöriga fick så mycket ansvar att de inte 

hade tid att tänka på relationen. Kommunikationen mellan familjemedlemmen och den 

anhöriga blev sämre när biverkningarna utvecklades (Lageman, 2014). Orem (2001) skriver 

även att miljön som familjemedlemmen och anhörig vistas i, kunde också påverka relationen. 

Det framkom i resultatet att de kunde vara sig själva och ha vardagliga rutiner i hemmet som 

då ökade egenvården hos familjemedlemmen. Att vara i en trivsam miljö gjorde så både 

familjemedlemmen och den anhörigas relation blev bättre och mindre spänd.  

Genom att lyfta detta resultat, kan examensarbetet ge en möjlighet till ökad förståelse för hur 

viktiga anhöriga är i tillfrisknandet. Men behöver inte endast handla om familjemedlemmar 

med hjärntumör, den informationen kan även hjälpa anhöriga till familjemedlemmar med 

andra sjukdomar. Sjukvården kan med detta resultat förstå hur viktigt det är att ge 

information till anhöriga. Samt att ha i åtanke att de får med sig information hem, eller ha en 

kontaktperson som de kan höra av sig till vid tankar och funderingar. 

 

7.3 Etisk diskussion  
Eftersom att arbetet har använt sig av vetenskapliga artiklar, behövdes ingen ytterligare etisk 

prövning då artiklarna redan är bearbetat material. Men författaren hade ändå i åtanke om 

CODEX (2018, 2017a, 2017b), om de etiska reglerna och riktlinjer. På grund av dessa etiska 

regler, är arbetet skriven efter APA (2018), för att det inte ska bli plagiat. Dessa regler gjorde 

också att det blev en bra datainsamling. Citaten användes i detta arbete för att stärka texten 

(Evans, 2002). CODEX (2018) skriver om att en forskning ska vara av god kvalité, därför 

användes vetenskapliga artiklar som har gått igenom en etisk prövning, som kallas för peer 

rewiew. Fribergs (2012) kvalitetsfrågor som ökade kvalitén i materialet. Arbetet har även 

använt sig av individskyddskravet som vetenskapsrådet (2017) skriver om, när resultatet 

skapades, för att hålla allt så neutralt men så sanningsenligt som möjligt. Alla artiklar som 

använts i arbetet var granskade efter individskyddskravet och forskningskravet som 
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vetenskapsrådet (2017) beskriver i lagstiftningen. Det handlar om att man på ett etiskt sätt 

värnar om personers integritet. Alla artiklar var på engelska, därför lästes alla artiklar 

noggrant ett flertal gånger med hjälp av Wimans (2011) ordbok för att inte missa något 

viktigt i materialet. Även för att översättningen till svenska skulle bli så korrekt som möjligt, 

då översättningen kan ses som en svaghet eftersom engelska inte är författarens modersmål. 

Alla etiska problem som skrivits i detta stycke är det enda som har tillkommit till detta 

examensarbete. 

 

8     SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva anhörigas erfarenhet av att vårda en familjemedlem 

med hjärntumör. I resultatet framkom det att de anhöriga behöver leva i nuet. Men det var 

svårt ibland eftersom de påverkades av att vårda sin familjemedlem. Stödet var också viktigt, 

både från vänner och familj men också från sjukvården. Men tyvärr fanns det inte någon 

direkt fokus på det stöd som de hade behövt. Det framkom även att 

personlighetsförändringarna som familjemedlemmen fick, påverkade både relationen och 

allt ansvar. Anhöriga måste ta över alla ansvarsområden som familjemedlemmen hade 

tidigare, vårda familjemedlemmen och ta hand om allt resterande i hushållet. Allt detta 

ansvar gjorde att det blev en stor påfrestning på den anhöriga leder till att dem ofta blir 

fysiskt utmattade och även känslomässigt påfrestande. Eftersom att de var tvungna att ta 

hand om familjemedlemmen i hemmet, var dem alltid tvungna att vara starka för både sig 

själva och för familjemedlemmen. Därför är stödet från andra extra viktigt. Att få 

information om sjukdom, behandlingar och hur vårdandet kommer bli från sjukvården, var 

väldigt viktigt hos de anhöriga. De vill ha informationen tidigt. För att de ska vara mer 

beredda på hur familjemedlemmen kommer drabbas, så de inte får en chock och orkar vara 

stark för båda parter. På grund av den chock som diagnosen gav, var det ett plus om de 

kunde få informationen nedskrivet eller om de kunde få en kontaktperson på sjukhuset. Då 

det var svårt att komma ihåg all information om sjukdomen. Alla påfrestningar som blir hos 

de anhöriga, gör att oron över framtiden ökar. Vilket kan leda till att de blir ännu mer 

stressade över hur situationen är, som kan leda till att vårdandet påverkas. I resultatet 

framkommer det hur viktigt det är för sjukvården att inte bara fokusera på 

familjemedlemmen. Det är viktigt att tänka på allting runt om familjemedlemmen, speciellt 

på dem anhöriga. Eftersom att dem gör allting för familjemedlemmen är det extra viktigt för 

sjukvården att hjälpa de anhöriga med.  

 

 

9      FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Det finns många möjligheter till vidare forskning i detta arbete. Mycket handlar om att ge 

mer fokus till anhöriga. Bland annat hur stödet är och kan utvecklas för dem. Det är 

intressant att veta om de anhöriga får tillräckligt med stöd och vart det stödet i så fall 

kommer ifrån. Men eftersom att många anhöriga saknade stöd från sjukvården, är det viktigt 

att forska i hur anhöriga mår i vårdandet. Eftersom att de måste dra ett sådant stort lass för 

att få vardagen att rulla på, men också för att de ständigt måste tänka på familjemedlemmen.  
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På grund av att de anhöriga vårdar i hemmet kan det vara extra intressant att veta hur de 

känner av att vårda i hemmet. Det skulle vara intressant att veta mer om de anhöriga får 

information om hur de ska vårda på ett säkert sätt för både familjemedlemmen och sig själva, 

så de i sin tur inte sliter ut sig själva. Eftersom att det finns mer forskning om hur 

familjemedlemmen drabbas och vilka biverkningar de får. Kan det vara bra att fokusera på 

hur de anhörigas känslor kring hela händelsen runt sjukdomen är, men också hur det är att 

vårda i hemmet. Genom att forska vidare i dessa ämnen kan vårdandet i hemmet bli mer 

säkert. De blir mer förberedda med vad som kan eller kommer hända med 

familjemedlemmen. Det gör att anhöriga kan vårda på ett bättre sätt och lägga upp bättre 

planer för familjemedlemmen i framtiden. Det kan även göra att kommunikationen mellan 

de anhöriga och sjukvården blir bättre. För sjukvården behöver få en bättre syn på hur 

viktiga anhöriga och miljön runt familjemedlemmen är, för tillfrisknandet. 
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BILAGA A- SÖKMATRIS 
  

Databas Sökord Urval Utvalda artiklar Artikelnummer 

CINAHL Plus 

Peer review, brain 
neoplasms, caregiver, 
support 

62 Arber m.fl. (2013) 1 

CINAHL Plus 
Peer review, carer, 
brain tumor  

21 Arber m.fl. (2010) 2 

CINAHL Plus 

Peer review, full text, 
intervall 2012-2018, 
wellbeing, brain 
tumor,carer 

25 Horsfall m.fl. (2017) 5 

CINAHL Plus 

Peer review, full text, 
cancer diagnosis, 
caregivers, coping, 
experience 

14 Senden m.fl. (2014) 11 

CINAHL Plus 

Peer review, intervall 
2011-2018, carer, brain 
neoplasms, hope 

91 Janze & Henriksson 
(2014) 

6 

CINAHL Plus 

Peer review, full text, 
caregiver, braintumor 

70 Sherwood m.fl. (2011) 12 

PubMed 

Peer reviexed, brain 
tumor, caregiver, 
experience 

54 Coolbrand m.fl. (2015) 3 

PubMed 

Peer reviewed, brain 
tumour, caregiver, 
experience 

54 Ownsworth m.fl. 
(2015), Coolbrandt 

m.fl. (2015), 
McConigley m.fl. 

(2010) 

7, 8 & 14 

PubMed 
Peer reviewed, brain 
tumour, caregiver, 
experience, support 

45 Heckel m.fl. (2017) 4 

PubMed 
Peer reviewed, carer 
experiences, brain 
neoplasms, needs  

12 Piil m.fl. (2015), Piil & 
Jarden (2018) 

9 & 10 

PubMed 
Peer reviewed, glioma, 
family, qualitative  

24 Tastan m.fl. (2011) 13 

 



 

BILAGA B- KVALITETSGRANSKNING  

 
Granskning av kvalitativa artiklar (Friberg, 2012, 

ss.138-139) 

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

fall formulerat och avgränsat? 

2. Finns det 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 klart 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 en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. 

vårdvetenskapliga antaganden? 

 

Poängsättning: 

Ja= 1 poäng, Nej= 0 poäng  

Kvalitet: 

Låg= 0-3 poäng, Medel= 4-6 poäng, Hög= 7-14 poäng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 BILAGA C- ARTIKELMATRIS 
 

  Titel, 

Tidskrift, År  

Författare Syfte Urval/Metod Resultat Kvalité 

1 Finding the 

right kind of 

support: A 

study of 

carers of 

those with a 

primary 

malignant 

brain 

tumour. 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 

2013. 

Arber, A., 

Hutson, 

N., De 

Vries, K. & 

Guerrero, 

D.   

Att 

undersöka 

stödbehovet 

till anhöriga 

till patienter 

med primär 

malign 

hjärntumör. 

22 anhöriga som 

alla var över 18 

år gamla och 

som vårdar en 

familjemedlem 

med primär 

malign 

hjärntumör. Det 

är en 

teoriinriktad 

studie där 

materialet 

analyserades 

genom att 

jämföra 

kategorier och 

teman. Studien 

är etiskt 

godkänd via 

National 

Research Ethics 

Service (NRES) 

och University 

Ethics 

Committee. 

Kvalitativ 

metod.  

Ett nyckelbegrepp 

och teman från 

nyckelbegreppen 

som kom var: 

"Anslutning på 

vårdresan". "Att 

bygga upp 

hjälpsamma 

relationer, säkra 

ställen och komfort 

zoner och hot mot 

anslutning. Det var 

många anhöriga 

som fann mycket 

stöd inom familjen, 

relationer, vänner 

och cancer- och 

vårdgrupper.  Dock 

upplever många 

brist på snabb 

tillgång till stöd, de 

tillbringar då lång 

tid till att söka 

efter bra och 

hjälpsamma möten 

som kan skapa en 

känsla av 

frustation och 

ännu mer press.  

Hög 

2 Carers of 

patients with 

a primary 

malignant 

brain 

tumour: Are 

their 

information 

needs being 

met? British 

Journal of 

Neuroscience 

Arber, A., 

Hutson, 

N., 

Guerrero, 

D., 

Wilson, S., 

Lucas, C. 

& 

Faithfull, 

S. 

Se anhörigas 

tillgång till 

information 

efter att 

diagnosen 

primär 

malign 

hjärntumör 

sätts på 

familjemedle

mmen, samt 

se 

informatione

Studien 

använde sig av 

en grundad 

teoriinriktning 

med 22 öppna 

intervjuer till 

anhöriga till 

personer med 

primär malign 

hjärntumör.  

Kvalitativ 

metod. 

Anhöriga upplevde 

att det fanns 

väldigt lite 

information, 

speciellt om 

läkemedel, 

omvårdnad, arbete 

och hur man ska 

vårda. De använder 

sig av internet för 

att söka efter 

informationen 

samt vänner för att 

Hög 



 

Nursing, 

2010.  

n om hur 

man vårdar 

en person 

med PMBT.  

det inte ska bli för 

överväldigande 

med all 

information, men 

informationen om 

hur de ska hitta all 

information 

saknas. Men 

anhöriga är 

positiva till att 

sjukvården ger den 

viktigaste 

informationen till 

dem.  

3 Family 

Caregivers of 

Patients With 

a 

High-Grade 

Glioma. 

Cancer 

Nursing, 

2015. 

Coolbrand

t, A., 

Sterckx, 

W., 

Clement, 

P., 

Borgenon, 

S., 

Decruyena

ere, M., 

De 

Vleeschou

wer, S., 

Mees, A. & 

Dierckx de 

Casterle´, 

B.  

Att utforska 

erfarenheten 

hos anhöriga 

till 

familjemedle

mmar med 

HGG och se 

behov till 

professionell 

hjälp.  

Halvstrukturera

de intervjuer 

genomfördes på 

sex anhöriga av 

patienter med 

HGG som 

behandlas eller 

följdes upp på 

ett belgiskt 

sjukhus. 

Kvalitativ 

metod. 

De anhöriga 

upplevde att de har 

förlorat sitt gamla 

liv och de dom var 

förut. De påverkas 

även när de fick se 

hur 

familjemedlemmen

s personlighet 

förändrades, som 

även då gav 

känslor som bland 

annat ensamhet. 

Även fast de kände 

en sorg och förlust 

på grund av 

sjukdomen så ville 

de ändå ge allt för 

att kunna ge 

familjemedlemmen 

den bästa 

livskvalitén. 

Vårdgivarna hade 

stort behov av stöd 

och information.  

Hög 



 

4 Caring for 

patients with 

brain tumors 

compared to 

patients with 

non-brain 

tumors: 

Experiences 

and needs of 

informal 

caregivers in 

home care 

settings. 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology, 

2017. 

Heckel, 

M., Hoser, 

B. & Stiel, 

S.  

Jämföra 

anhörigas 

levda 

erfarenheter, 

upplevda 

bördor och 

behov under 

hemvård av 

hjärntumörp

atienter och 

anhöriga till 

icke-

hjärntumörp

atienter. 

28 stycken 

anhöriga deltog 

i studien. Där 

semistrukturera

de intervjuer 

genomfördes för 

att samla 

information 

retroaktivt. 

Materialet 

analyserades 

med en 

användning av 

tematiska 

principer och 

analysmetod. 

Kvalitativ 

metod. 

Teman som 

skapades i denna 

studie var: 

bedömning av 

situationen, 

hantering av 

situationen, 

effekter av 

situationen, och 

stöd från andra 

som är av betydelse 

för alla anhöriga. 

Anhöriga i 

hjärntumörgruppe

n tycker att det är 

viktigare med 

information och att 

få en uppfattning 

om vad som kan 

ske, medans 

anhöriga i den 

icke-

hjärntumörgruppe

n inte tycker är lika 

viktigt.  

Hög 

5 Home as a 

place of 

caring and 

wellbeing? A 

qualitative 

study of 

informal 

carers and 

caring 

networks 

lived 

experiences 

of providing 

in-home end-

of life care. 

Health & 

Place, 2017. 

Horsfall, 

D., 

Leonard, 

R., 

Rosenberg

, J. P. & 

Noonan, 

K.  

Att studera 

hemmiljöns 

potential när 

det handlar 

om att vårda 

i livets 

slutskede. 

Använde sig 

utav 

fokusgrupper 

som liknade sitt 

egna omsorgs-

och nätverk. 

Där det skedde 

intervjuer. Det 

var viktigt att 

individerna i 

den här studien 

skulle har 

vårdat en 

person med 

terminal 

sjukdom 

hemma inom de 

senaste 1-5 åren, 

har varit en 

vårdgivare eller 

en medlem av 

ett vårdande 

nätverk som är 

Fyra huvudteman 

om plats kom 

fram: Hem som en 

plats för komfort 

och tillhörighet, 

platser för social 

koppling och 

samarbetsvilja, 

anslutningsplatser 

till naturen och 

den icke-

mänskliga, 

prestationsställen 

och triumf. 

Hög 



 

villiga att prata 

om vad som var 

användbart, 

som en del av 

vårdresan.  

Kvalitativ 

metod. 

6 Preparing for 

palliative 

caregiving as 

a transition 

in the 

awareness of 

death: family 

carer 

experiences. 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing, 

2014. 

Janze, A. 

& 

Henriksso

n, A. 

Att 

undersöka 

anhörigas 

erfarenheter 

från 

familjemedle

mmens 

historier för 

att förbereda 

omvårdande

n.  

Studien 

använde sig 

utav en 

beskrivande och 

tolkningsdesign, 

där kvalitativa 

intervjuer och 

innehållsanalys 

användes. 

Kvalitativ 

metod. 

Förberedelserna 

för 

omhändertagandet 

av vården av sin 

anhörig beskrevs i 

två underteman. 

Att man lever i en 

osäkerhet med 

fokus på nutiden 

och 

förberedelserna 

inför framtiden, 

man förbereder för 

omsorg och 

övergång till nya 

roller. En 

gemensam röd tråd 

i resultatet är det 

övergripande 

temat att förbereda 

för omsorg med 

vetskap om döden.  

Hög 

7 Caring for 

someone 

with high-

grade glioma: 

a time of 

rapid change 

for 

caregivers. 

Palliative 

medicin, 

2010.  

McConigle

y, R., 

Halkett, 

G., Lobb, 

E. & 

Nowak, 

A.  

Denna studie 

ville se 

anhörigas 

erfarenheter 

av behov till 

information 

och stöd som 

behövs när 

de vårdar sin 

familjemedle

m som har 

fått 

diagnosen 

En grundad 

teorimetod 

användes. 

Tjugofem 

anhöriga 

intervjuades 

med hjälp av en 

halvstrukturera

d intervjuguide. 

Analyserade 

materialet 

konstant med 

att jämföra det 

med varandra, 

efter 

Ett centralt tema: 

en tid för snabb 

förändring och två 

delteman: 

omförhandlingsrel

ationer och att lära 

sig att vara 

vårdgivare, 

skapades för att 

beskriva 

deltagarnas 

erfarenheter. De 

anhöriga 

påverkades av olika 

roller och livet 

Hög 



 

högkvalitativ

t gliom. 

jämförelsen så 

skapades olika 

sorters teman.  

Kvalitativ 

metod. 

förändrades från 

att diagnosen blev 

satt och framåt. 

Anhöriga i denna 

studie 

rapporterade 

erfarenheter som 

liknar de som 

beskrivs av 

vårdgivare till 

personer med 

andra 

cancerformer. 

Skillnaden var 

hastigheten i hur 

cancern påverkade 

patienten, alla 

biverkningar gick 

mycket fortare hos 

de som har 

högkvalitativt 

gliom.  

8 Support after 

brain tumor 

means 

different 

things: 

family 

caregivers’ 

experiences 

of support 

and 

relationship 

changes. 

Frontiers in 

oncology, 

2015.  

Ownswort

h, T., 

Goadby, 

E. & 

Chambers, 

S.K. 

Att 

undersöka 

anhörigas 

erfarenheter 

av stöd och 

förändringar 

i relationen 

med en 

familjemedle

m som har 

hjärntumör. 

Fördjupade 

intervjuer 

genomfördes 

med 11 anhöriga 

till en 

familjemedlem 

med malign 

eller godartad 

hjärntumör. En 

tematisk analys 

av 

intervjuutskrifte

r identifierade 

två olika teman. 

Kvalitativ 

metod.  

Huvudteman i 

denna studie är: 

"Betydelsen av 

stöd" och "Relativa 

konsekvenser". I 

denna studie 

framkommer det 

att det finns stora 

variationer i 

anhörigas 

erfarenheter och 

förväntningar på 

stöd och påverkan 

av hjärntumör på 

relationen. 

Hög 

9 Bereaved 

Caregivers to 

Patients With 

High-Grade 

Glioma: A 

Qualitative 

Explorative 

Study. 

Journal of 

Piil, K. & 

Jarden, 

M. 

Studera 

perspektivet 

hos nyligen 

berövade 

anhöriga till 

patienter 

med 

hjärntumör i 

Kvalitativ studie 

i form av 

semistrukturera

nde 

telefonintervjue

r med anhöriga 

som ger vård till 

familjemedlem

mar med 

Det framkom fyra 

olika huvudteman 

gällande berövande 

erfarenheter som: 

att i sent stadie är 

omsorgen 

omfattande och 

ansträngande, att 

ansvaret inom den 

Hög 



 

Neuroscience 

Nursing, 

2018. 

livets 

slutskede.  

hjärntumör. 

Sedan utfördes 

det även en 

tematisk analys 

på intervjuerna. 

Kvalitativ 

metod. 

primära vårdrollen 

frigörs, känslor i 

form av lättnad och 

sorg och sista 

temat är olika 

förslag till klinisk 

praxis.  

10 Daily Life 

Experiences 

of Patients 

With a High-

Grade 

Glioma and 

Their 

Caregivers: A 

Longitudinal 

Exploration 

of 

Rehabilitatio

n 

and 

Supportive 

Care Needs. 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 

2015. 

Piil, K., 

Juhler, 

M., 

Jakobsen, 

J. & 

Jarden, 

M.  

Uppmärksam

ma 

patientens 

och 

anhörigas 

erfarenheter 

av behov av 

stöd, 

rehabilitering 

och 

behandlingar 

gällande 

hjärntumör 

under ett år. 

Kvalitativ metod 

och det utfördes 

intervjuer fem 

gånger under 

det första året 

efter diagnosen 

av hjärntumör. 

Intervjuerna 

analyserades i 

en tematisk 

analys som 

avslöjade fem 

huvudteman.  

Kvalitativ 

metod. 

Det framkom fem 

olika relevanta 

teman som var: 

individuell strategi 

i form av förtjänst 

av förutsägande 

information, 

gemensam 

förhoppning, 

deltagande i 

hälsofrämjande 

åtgärdsaktiviteter, 

anpassning till 

symtombegränsnin

gar och övergång 

mellan rollerna 

anhörig till 

vårdgivare.  

Hög 

11 The 

interaction 

between lived 

experiences 

of older 

patients and 

their family 

caregivers 

confronted 

with a cancer 

diagnosis 

and 

treatment: A 

qualitative 

study. 

Internatural 

Jurnal of 

Nursing 

Senden, 

C., 

Vandecast

eele, T., 

Vandenbe

rghe, E., 

Versluys, 

K., Piers, 

R., 

Grypdonc

k, M. & 

Van Den 

Noortgate, 

N.  

Att 

undersöka 

erfarenheter 

hos 

cancerpatient

er och 

anhöriga, 

samt se hur 

de samverkar 

med 

varandra.  

Studien utgick 

från en grundad 

teoriinriktning 

när de jämförde 

metoden. 

Använde sig av 

semistrukturera

de intervjuer 

med en öppen 

ram i 

intervjuerna. 

Studiens 

inklusionskriteri

er var bland 

annat att de 

intervjuade ska 

vara 70 år eller 

äldre, inte ha 

något 

förståndshandik

Patienter känner 

ett behov av att 

söka efter hopp och 

majoriteten kan 

göra det genom att 

använda olika 

strategier. Det är 

många äldre som 

väntar på att få 

cancer på grund av 

den höga åldern. 

Den nära anhöriga 

blir "en 

familjemedlem till 

en äldre person 

med cancer" som 

då gör att de 

känner sig 

ansvariga för 

omvårdnaden och 

Hög 



 

Studies, 

2014. 

app, ha en 

cancerdiagnos 

och bor hemma 

med eller utan 

en 

familjemedlem. 

Kvalitativ 

metod. 

den äldres hälsa 

och vill inte ha 

hjälp av någon 

professionell. Livet 

fortsätter även 

under sjukdomen, 

samspelet mellan 

patienter och 

anhöriga fortsätter, 

hanteringen av 

sjukdomen och 

värdemönstren 

fortsätter. 

12 Changes in 

caregiver 

perceptions 

over time in 

response to 

providing 

care for a 

loved one 

with a 

primary 

malignant 

brain tumor. 

Oncology 

Nursing 

Forum, 2011. 

Sherwood, 

P., Hricik, 

A., 

Donovan, 

H., 

Bradley, 

S.E., 

Given, 

B.A., 

Bender, 

C.M., 

Newberry, 

A., 

Hamilton, 

R. & 

Given, 

C.W.  

Att 

undersöka 

hur anhöriga 

till patienter 

med primär 

malign 

hjärntumör 

övergår till 

vårdgivarens 

roll och hur 

uppfattninge

n om denna 

övergång 

förändras 

med tiden. 

En serie med 11 

öppna frågor 

med att ta itu 

med olika 

aspekter av 

vårdsituationen 

gavs ut till varje 

vårdgivare. 

Samma frågor 

ställdes vid 

baslinjen inom 

en månad efter 

diagnosen 

ställts, och sen 

fyra månader 

senare igen. Det 

utfördes sedan 

en 

innehållsanalys 

för att 

identifiera 

teman bland 

intervjuerna. 

Kvalitativ 

metod. 

Anhöriga beskriver 

problem som 

kommer från 

patientens 

tumörrelaterade 

dysfunktion och 

förändringar i de 

sociala, familje- 

och yrkes-roller. 

Det var viktigt med 

stöd från vänner 

och familj för 

vårdgivarens 

emotionella hälsa, 

chock och rädsla 

var också tydliga i 

alla intervjuer. Det 

rapporterades att 

det fanns 

svårigheter med 

kommunikation 

mellan anhöriga 

och vårdgivare. Tre 

huvudämnen 

uppstod som var 

patientförändringa

r, 

vårdgivarejustering

ar och åtkomst till 

stöd. 

Hög 
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Brain 
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Journal of 

Neuroscience 

Nursing, 

2011. 

Tastan, S., 

Kose, G., 

Iyigun, E., 

Ayhan, H., 

Coskun, 

H. & 

Hatipoglu, 

S.  

Anhörigas 

erfarenheter 

av 

familjerelatio

ner 

klassificeras 

och bestäms 

under en 

period innan 

dem får åka 

hem och 

under 

vårdandet i 

hemmet.  

Kvalitativ studie 

i form av 

intervjuer, där 

10 anhöriga 

intervjuades. 

Erfarenheterna 

beskrivs under 

perioden innan 

hemgång och 

under 

vårdandet i 

hemmet.  Mater

ialet som 

samlades in 

analyserades 

med hjälp av 

Colaizzis 

analysmetod. 

Där det 

analyserade 

materialet 

delades in i tre 

kategorier och 

åtta teman. 

Kvalitativ 

metod. 

I de tre 

kategorierna som 

uppstod framkom:  

egna känslor, att 

kunna hantera 

förändringar som 

uppkommer, 

behovet av 

hantering och 

kunskap i och med 

sjukdomsprocesse

n. Det framkom att 

kirurgiska ingrepp 

är skrämmande 

mer än andra 

ingrepp, i och med 

att det kräver en 

längre eftervård 

och anhöriga 

spelar en viktig roll 

i varje steg av 

behandlingen och 

vården.  

Hög 

 

 

 

 

 

 


