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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: När en person diagnosticeras med hjärntumör kan det vara en radikal, 

livsförändrande process för alla inblandade. Det kan vara skrämmande och oroväckande 

samt kännas som att förlora en del av sig själv under sjukdomsförloppet. Förändringarna 

som följer sjukdomsförloppet kan vara fysiska, psykiska och beteendeförändrande. När en 

person förlorar sin autonomi kan det upplevas jobbigt för den sjuke och de runt omkring och 

sjuksköterskor får en viktig roll att till exempel stötta patienten. Syfte: Syftet är att beskriva 

närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med hjärntumör. Metod: En kvalitativ 

systematisk litteraturstudie utifrån Evans metod med beskrivande ansats med 10 artiklar i 

analysen. Resultat: Det är svårt för närstående att ta hand om sin anhörig med hjärntumör. 

Det är en lång process att bli vårdgivare, där närstående träder in i nya roller, vilket skapar en 

osäkerhet i vardagen. Närstående upplever att det finns en brist på stöd när de tar sig an 

rollen som vårdgivare och får de att känna sig otillräckliga, arga och ledsna. Slutsats: Det är 

svårt att ändra roll från familjemedlem till vårdgivare. Sjuksköterskor kan vara behjälpliga 

och underlättar upplevelsen av en ny roll.  

Nyckelord: anhörigvårdare, litteraturstudie, sjuksköterskor, upplevelser, vård i hemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract 

Background: When a person is diagnosed with brain tumor it can be a radical, life changing 

process for both patients and their relatives. It can be scary or worrisome and sense of losing 

a part of themselves might occur during the disease. The changes that follow the course of the 

disease can be physical, psychological and behavioral changing. When a person loses their 

autonomy, it can feel difficult for the person that is sick and those around them and the 

nurses get an important role to support the patient. Purpose: The purpose of this literature 

study is to describe feelings and experiences of being a family caregiver of a relative.  

Method: A qualitative systematic literature study based on Evan’s method with a descriptive 

approach and ten articles were used in the analysis. Result: It’s difficult for family members 

to take care of a relative with a brain tumor. It’s a long process to become a caregiver where 

relatives undertake a new role, which creates strains in everyday life. Relatives experience a 

lack of support, when undertaking the role of a family caregiver, which makes them feel 

inadequate, angry and sad. Conclusion: It’s difficult to change roles from family member to 

family caregiver. Nurses can be helpful and facilitate the transition of a new role.  

Keywords: experiences, family caregiver, home nursing, literature study, nurses 
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1 INLEDNING 

Under verksamhetsförlagd utbildning i sjuksköterskeprogrammet har vi träffat patienter som 

har hjärntumör där vi ser att patientens sjukdom tär på närstående, och såklart patienten 

själv. Vi som skrivit detta arbete har mött personer med en anhörig som haft hjärntumör, 

som gick bort för mer än 10 år sedan. Ämnet valdes eftersom det är intressant och lärorikt för 

vårdpersonal och kan även vara en tröst för personer som varit med om liknande situation. 

Ämnet efterfrågades av Landstinget Sörmland. Sjukvården tas ibland över av närstående när 

patienten inte vill vara kvar på sjukhus längre även om behandlingen fortgår. Därför är 

närståendeperspektivet en viktig del kring patientens vård. Som blivande sjuksköterskor 

vårdar man inte bara patienten utan även anhöriga. Genom att kunna anpassa sin kunskap 

och finnas tillgänglig som sjuksköterska skapar det en trygghet för inblandade. För att vi ska 

kunna hjälpa närstående är det viktigt att få förståelse för de bristande och positiva 

upplevelser som finns idag för att kunna underlätta för personer som varit i liknande 

situation. Därför är målet med detta examensarbete att skapa en djupare förståelse för 

närståendes upplevelser av att vårda anhörig med hjärntumör. Detta kan förhoppningsvis 

leda till en ökad kunskap om närståendes upplevelser kring omvårdnaden av anhörig. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras definitioner av centrala begrepp som används återkommande i 

hela examensarbetet. Det finns även en kort beskrivning av hjärntumör som inkluderar 

statistik och symtom. Därefter presenteras sjuksköterskans ansvar. Detta följs av tidigare 

forskning utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Sedan presenteras Callista Roys 

omvårdnadsteori samt hennes adaptionsmodell. Slutligen redovisas syftet med 

examensarbetet. 

2.1  Centrala begrepp 

Här definieras återkommande begrepp inom arbetet, dessa är närstående och anhörig  

2.1.1 Närstående 

Enligt socialstyrelsen (2011) avses begreppet närstående i första hand familjen eller andra 

nära anhöriga. Vanligtvis finns det uppgifter i patientens journal om vilka personer som ingår 

i kretsen av närstående. Begreppet brukar i första hand avse: make/maka, sammanboende, 

registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far-morföräldrar, makens barn som inte är ens 

biologiska barn eller en nära vän. Närstående kan alltså vara en person som den enskilde 

anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, u.å). Dock kan det finnas fall där en nära 
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släkting, som patienten inte haft någon kontakt med, inte bör betraktas som närstående 

(Socialstyrelsen, 2011).   

2.1.2 Anhörig 

Socialstyrelsen (u.å) definierar begreppet anhörig som en person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna. Begreppet används i denna litteraturöversikt till personen som har en 

hjärntumör.  

2.2 Hjärntumör 

En hjärntumör drabbar människor i olika åldrar men är vanligast hos personer som är över 

60 år. 1300 personer per år får diagnosen hjärntumör. Ungefär 100 personer får tumörer i 

andra delar av nervsystemet och cirka 100 personer drabbas av tumör i hypofysen i det undre 

hjärnbihanget (Torsler Andersson, 2019). Idag går det inte att fastställa vad det är för något 

som orsakar en hjärntumör, dock finns det teorier om att strålning mot huvudet och 

användning av vissa kemikalier kan bidra till tillväxt utav en hjärntumör. Ärftlighet och ålder 

anses också kunna bidra till tillväxt och räknas också in bland faktorer som kan orsaka en 

hjärntumör (Rinman,2009). En hjärntumör som växer orsakar ibland huvudvärk och 

illamående samt balanssvårigheter (Torsler Andersson, 2019). Det intrakraniella trycket som 

uppstår vid en hjärntumör kan också leda till att psykiska förändringar uppstår hos den 

drabbade. Dessa psykiska förändringar kan göra sig uttryck i depression och/eller 

personlighetsförändringar (Ericson & Ericson, 2012). Prognosen vid en hjärntumör varierar i 

typ och lokalisation och om den har någon påverkan på det centrala nervsystemet eller inte 

(Rinman, 2009; Torsler Andersson, 2019). En hjärntumör behandlas ofta med starka 

behandlingsmedel i form av cellgifter och strålning. I fall där hjärntumören är godartad finns 

det en möjlighet att tumören kan opereras bort (Rinman, 2009). Det finns flera olika sätt att 

diagnostisera en hjärntumör. En hjärnbiopsi är ett av de bästa sätten för att diagnostisera en 

hjärntumör och för att kunna se vilken behandling som ska sättas in. Det går även att 

diagnostisera en hjärntumör med magnetiskresonanstomografi som ger ett bildgivande 

resultat och visar på tumörens storlek och position (Skogen, Schulz, Dormagen, Ganeshan, 

Helseth & Server, 2016).   

2.3 Sjuksköterskans ansvar 

I socialtjänstlagen, under kap. 5 10 §, står det att Socialnämnden ska erbjuda underlättande 

för personer som vårdar en anhörig med långvarig sjukdom eller äldre som stödjer en 

anhörig med funktionshinder (Svensk Författningssamling, 2009:549). Utifrån Värdegrund 

för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016) bör sjuksköterskor reflektera, och 

använda ett etiskt förhållningssätt i relationen till patienter och deras närstående för att 

utmana den egna värdegrunden. En värdegrund för omvårdnad innebär att alltid 

uppmärksamma och vara öppen för den utsatthet det innebär för en person i behov av vård 
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under mötet med patienter och närstående. En av målsättningarna med värdegrunden är att 

balansera maktförhållande under en omvårdnadsrelation, så att patienten och de närstående 

blir partners i omvårdnaden, att de känner trygghet och upplever respekt för sjuksköterskan. 

Vården planeras i vissa fall, gemensamt med närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Sjuksköterskor ska ha kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter med skicklighet 

samt skapa en förtroendefull relation med patienten och dennes närstående. Detta är en 

förutsättning för god omvårdnad. Detta kännetecknas av att patient och närstående blir 

förstådda och sedda som unika individer med unika behov, resurser, värderingar och 

förväntningar. En sjuksköterska ska även kunna, tillsammans med närstående och patient, 

skapa förutsättningar för att en patient ska kunna vara med i beslut om mål, medel och 

uppföljning under vårdtiden samt aktivt involvera patienter och närstående i 

förbättringsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En legitimerad sjuksköterska har 

ansvar för samt leder omvårdnadsarbeten. Sjuksköterskan ska jobba självständigt, i team och 

tillsammans med en patient och dess anhöriga och ansvara för att vårdprocessen följs och 

utvärderas i omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden riktas mot patientens grundläggande behov 

och dennes upplevelser i vardagslivet i anknytning till den fysiska, psykosociala, andliga och 

kulturella dimensionen. Sjuksköterskan ska ha kompetens att skapa en förtroendeingivande 

relation till patienten och anhöriga, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

2.4 Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning om patienters upplevelse av att drabbas av en hjärntumör 

och sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med en hjärntumör.  

2.4.1 Patienters upplevelse av att insjukna i en hjärntumör 

Patienter med en hjärntumör upplever en generell känsla av förlust redan vid inledande 

behandling och vård. Tröttheten hos den drabbade ökar och livskvalitén sjunker, vilket gör 

att den sjuke inte kan se en framtid utan stress, lidande, ångest och slutligen döden (Salander 

& Spets, 2002; Lucas, 2013; Sterckx, Coolbrandt, Clement, Borgenon, Decruyenaere, De 

Vleenschouwer, Mees & Dierckx de Casterlé, 2015; Cubis, Ownswoth, Pinkham & Chambers, 

2017). I vissa fall upplevs förlust på grund av att vårdpersonal samt lagar och regler på 

sjukhus inte tillåter patienter att utföra vissa aktiviteter själva vid behandling av en 

hjärntumör. Aktiviteter som inte får utföras på egen hand vid behandling är till exempel 

personlig vård samt fysisk aktivitet. När patienterna inte får utöva aktiviteterna på egen hand 

påverkas deras självkänsla negativt. Det gör att patienter upplever sig frustrerade, arga, 

ledsna och rädda över situationen (Sterckx et al., 2015; Cubis et al., 2017). Bortsett från 

aktiviteter de inte får göra under sin sjukhusvistelse, är även förlusten av autonomi svår att 

hantera för personer med en hjärntumör. Dessa individer har ofta en känsla av osäkerhet 

över vilken effekt diagnosen skulle kunna ha på livskvaliteten. Detta gör att vissa patienter 

undanhåller sina känslor och behåller förståelsen för innebörden av sjukdomen för sig själv. 

Att oroa partner och barn på grund av sin rädsla för att dö vill patienter helst bespara sin 
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familj (Salander & Spetz, 2002). Patienterna upplever att det finns ett behov av att känna 

hopp, få stöd och information för att kunna ta in den nya verkligheten och tygla osäkerheten 

som ofta dyker upp under pågående behandlingar. Trots behovet av hopp frågar inte 

patienter frågor om framtiden eftersom vårdpersonalen inte kan garantera några säkra svar 

trots medicinering (Sterckx et al., 2010). Det uppstår även en upplevelse bland patienter att 

deras egna viljor och behov blir åsidosatta och inte uppmärksammade av anhöriga och 

vårdpersonal. Känslan av att inte kunna bestämma själv upplevs jobbig för patienterna. De 

upplever även att vårdpersonal undanhåller en del information från dem själva och 

närstående, vilket gör att de inte känner sig delaktiga i beslut kring den egna omvårdnaden 

(Sterckx et al., 2015). 

De personer som behandlats för en hjärntumör upplever en livsförändring i samband med att 

diagnosen ställs. Dessa förändringar kan vara plötsliga, oväntade och okontrollerbara och har 

sitt ursprung i hjärntumörsdiagnosen. Patienterna kan tydligt avgränsa mellan livet före och 

efter diagnosen. Livet efter diagnosen innebär att patienter inte alltid kan utföra nödvändiga 

sysslor i hemmet på grund av kognitiva och fysiska symtom av sjukdomen. Det kan vara 

sysslor som att laga mat, diska, städa, tvätta och hämta barnen. Patienterna upplever ofta att  

sysslorna i hemmet tas över av sin närstående. Det gör att patienterna känner sig som en 

börda för familjen. Det förändrar hur en person lever sitt liv från dag till dag. De som 

insjuknat med hjärntumör kämpar med att anpassa livet kring förändringar för att få en ny 

balans i livet (Lovely, Stewart-Amidei, Page, Mogensen, Arzbaecher, Lupica & Maher, 2013). 

Patienter upplever att påverkan som en hjärntumör har på livskvaliteten skulle kunna 

mildras av vårdpersonal. Enligt patienter är första vårdkontakten efter diagnostisering av en 

hjärntumör viktig, för det är i det mötet mycket av informationen angående diagnos och 

tillgängligheten av stöd utdelas (Menzue, Draper, Watson & Mathew, 2011).   

Enligt tidigare forskning finns det patienter som är nöjda med den information som 

vårdpersonalen ger. Patienter har en positiv inställning till att bli friska medan andra är 

ångestfyllda och oförmögna att acceptera sjukdomen. Vid inledande behandlingen med 

strålning kan upplevelsen av hopp om att klara sig trots prognos infinna sig hos patienter. En 

del patienter uttrycker att oro skapar mer problem och är inte ett bra sätt att hantera saker. I 

vissa fall vill patienten inte prata om situationen eller sjukdomen, eftersom det kan vara svårt 

att gå igenom den omställningen som sker efter att hjärntumören har diagnosticerats. Detta 

kan skapa mer oro och ångest för patienten samt de runt omkring, då dessa personer håller 

tankarna för sig själva när de inte kan hantera den nya situationen samt för att inte uppleva 

sig som en börda (Salander & Spetz, 2002). En viktig del i upplevelsen av hoppfullhet för 

patienter med hjärntumör är att det underlättas genom de att få prata om sin sjukdom och 

sina upplevelser i stödgrupper, där det finns andra personer med samma sjukdom. Detta för 

att de eventuellt ska kunna känna att de inte är ensamma med de tankar och känslor som 

finns kring sjukdomen (Sterckx et al., 2010; Sterckx et al., 2015; Cubis et al., 2017). En 

hjärntumör leder till förändringar hos patienten. Det kan vara förändringar som irritabilitet, 

impulsivitet, humörsvängningar, känslor av overklighet, nedsatt orienteringsförmåga, 

minskad oro och insikt i konsekvenser av sitt beteende samt för hur deras beteende påverkar 

andra (Palese, Romano, Moreale & Magee, 2012; Gregg, Arber, Ashkan, Brazil, Bhangoo, 

Beaney, Gullan, Hurwitz, Costello & Yágüez, 2014; Jenkins, Drummond & Andrewes, 2015; 
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Halkett, Lobb, Rogers, Shaw, Long, Wheeler & Nowak, 2015). Andra konsekvenser som 

upplevs i samband med hjärntumördiagnos är att fysiska och kognitiva symtom hindrar dem 

från att köra bil, vilket leder till minskad möjlighet för spontant umgänge med vänner och 

familj. Vissa patienter är rädda för att de ska göra bort sig genom att ramla eller uppleva 

kognitiva brister såsom till exempel minnesförlust. Samtidigt som de är oroliga över att 

tolkas som psykiskt instabila (Cubis et al., 2017). För att minska patienters upplevelse av oro 

på grund av den nya beteendeförändringen visar forskning att tid för konsultationer med 

läkare hjälper patienter att stabilisera sin oro. Vid konsultationer får patienter tid att tänka ut 

de frågor de ville ställa, och att de får möjlighet att vara delaktiga i sin vård (Vendelø, 

Sørensen & Delmar, 2018). 

2.4.2 Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med en hjärntumör 

Forskning visar att sjuksköterskor upplever att humor är ett medel till lyckade relationer med 

patienter med en hjärntumör (Lucas, 2013; Llewellyn, 2016). Dock är det viktigt att tillit och 

förståelse har etablerats innan man bygger vidare på relationen med humor och det bör vara 

individanpassat till situationen då det kan vara en känslosam tid för patienten. 

Sjuksköterskor upplever det som en vinst i tillit och förståelse när de håller direkt 

ögonkontakt med den patient som vårdas eftersom hjärntumör kan orsaka 

uppmärksamhetsproblematik, vilket är ett symtom på hjärntumör. Sjuksköterskor upplever 

att de måste prata långsamt och artikulerat med patienter som har fördröjd kognitiv 

uppfattning på grund av hjärntumören. När det ska ske en diskussion mellan sjuksköterskan 

och patienten krävs det att idéer presenteras klart och förenklat för att undvika förvirring 

kring vad som diskuteras (Lucas, 2013). Vidare upplever sjuksköterskor att vårdtiden av 

patienter med en hjärntumör underlättas av en god relation Detta kan till exempel innefatta 

att ha normala konversationer med patienterna om mål i karriären, dennes familj och vart de 

kommer ifrån. Genom att vara öppen och redo att dela med sig av sitt liv får kanske 

patienterna en bra dag eller en känsla av till exempel normalitet, vilket eventuellt underlättar 

i tillvaron (Llewellyn, 2016). Tidigare forskning visar att sjuksköterskor inom neurologi som 

skapar en bra patientrelation har upplevelsen av att vara mer flexibla i sitt agerande 

gentemot en patient med hjärntumör, eftersom de har erfarenhet av sjukdomen. Detta i form 

av att hitta lösningar på patientens specifika problem, vilket kan vara i form av råd om 

träning för att kunna bli frisk eller genom samtal om bekymmer och tankar kring framtiden 

(Spetz, Henriksson, Bergenheim & Salander, 2005).   

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Närstående kan behöva finna anpassning i sin nya tillvaro som närstående till en anhörig 

med hjärntumör. Därför valdes Callista Roys (2009) omvårdnadsteori med fokus på 

adaption, människans förmåga att anpassa sig till en föränderlig miljö och om att själv kunna 

påverka miljön på ett ändamålsenligt sätt. 
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2.5.1 Callista Roys omvårdnadsteori 

För Roy (2009) handlar inte adaption eller anpassning om följsamhet, utan om att med hjälp 

kunna skapa en inre och yttre balans i livet. I Roys (2009) adaptionsmodell (RAM) beskrivs 

människan som ett system med förmågan till adaption. Den förändrade livssituationen får 

människan att adaptera sig för att kunna påverka den nya situationen på ett lämpligt sätt. 

Adaptionen kan därmed kopplas till utveckling, reproduktion, bemästrande och förändring 

av människan samt miljön och inte enbart överlevnad. Människan måste aktivt kunna 

anpassa sig till sina livsomständigheter för att bevara integritet och för att gå vidare i 

utvecklingen. Eftersom dessa förändringar inte alltid uppnås, kan en person behöva stöd. Om 

en människas hälsa hotas, för att adaptionen misslyckas, ska patienten finna stöd i 

sjuksköterskan för att återta och bevara balansen igen. Enligt Roy (2009) är sjuksköterskans 

uppgift att underlätta människans samspel med sin omgivning på ett sådant sätt att det leder 

till maximal mänsklig utveckling och största möjliga välbefinnande. Människans behov av 

omvårdnadsinterventioner skapas oftast av ett över eller underskott i förhållande till 

patientens behov. Det kan vara tillgängliga resurser som är otillräckliga och därmed leder till 

ett underskott och behovet av en sjuksköterskas omvårdnad. Ett överskott kan vara 

någonting i omgivningen som skapar svårigheter för människan att adaptera. Dock finns det 

ingen perfekt, ideal eller korrekt mall för balans som sjuksköterskor kan använda. Vad som 

upplevs som balans och harmoni varierar, inte bara mellan människor, utan också för samma 

människa. Det är viktigt som sjuksköterska att ta till beaktning att Roy (2009) definierar 

människan som en ”enhet i mångfald”. Ur ett holistiskt perspektiv menas det att människan 

ses som en helhet. Beskrivelsen av människan är ett öppet system, där en mindre mängd 

delar utgör det inre systemet. Där helheten bildas av kroppen, själen och anden tillsammans i 

det inre systemet. Sedan finns det ett yttre system som består av familjen och samhället. 

Under vårdprocessen ska sjuksköterskan beakta dessa två system och sättet dessa påverkar 

varandra. 

2.5.2 Adaptionsmodellen  

Roys (2009) adaptionsmodell bygger på fyra funktionsområden: Fysiologiska funktioner, 

självuppfattning, rollfunktion samt ömsesidigt relaterande. För att uppnå ett fysiologiskt 

välbefinnande och ett bevarande av balansen finns det behov som behöver tillfredsställas. 

Dessa behov tillfredsställs genom att de fysiologiska funktionerna har en inverkan på de 

basala funktionerna såsom sömn, vila, nutrition, elimination och vätska, elektrolytbalans och 

syremätning. När helhet och balans skapas i förhållande till förändrade resurser har det 

grundläggande behovet erhållit tillräckligt med resurser. Människans självuppfattning är 

kopplad till det fysiska och subjektiva jaget som hör hop med behov av personlig, psykologisk 

och andlig integritet. Kroppsupplevelse och kroppsuppfattning omfattar det fysiska jaget 

medan sättet vi upplever hälsa och ohälsa omfattar det subjektiva jaget. Individens kognitiva 

process som bäst beskrivs med människans personliga egenskaper, värden, förväntningar på 

livet och sig själv, utgör det personliga jaget. Adaption av den nya tillvaron kan hjälpa 

människan hantera störningar och faktorer som påverkar självuppfattningen. Faktorer som 

kan påverka är känslor av att vara otillräcklig, oro, depression, stress och maktlöshet. Sättet 

människan hanterar sociala interaktioner med andra människor utgör rollfunktionen, vilket 
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är den tredje funktionen i adaptionsmodellen. Genom att inta nya roller och överge gamla 

som inte längre är väsentliga i människans liv, fylls behovet av att veta vem du är i en relation 

med andra. Det fjärde funktionsområdet är ömsesidigt relaterande. Detta funktionsområde 

är kopplat till människans känslor, människans strävan efter att bevara utvecklande och 

vårdande relationer till andra och känna sig trygg i dessa. Relationer med andra människor 

som är gynnsamma kan leda till en personlig mognad både känslomässigt samt på den 

allmänna utvecklingsnivån. En relation som däremot är ogynnsam kan istället leda till 

upplevelser av ensamhet, separationsångest samt aggressivitet. Detta på grund av att det blir 

en obalans mellan närhet och distans som inte kan hanteras på ett adaptivt sätt     

Vidare menar Roy (2009) att miljöns påverkbara faktorer har en stor roll i den individuella 

adaptionen. Människan är i konstant samspel med miljön, som också är i ständig förändring, 

och detta för att en person ställs inför en rad olika utmaningar. Det som ingår i miljön är allt 

som har betydelse för människans existens, såsom livsvillkor, händelser, differentiella 

aspekter av fysisk och social miljö och ömsesidighet mellan en individ och dess omgivning. 

Miljön blir således en källa till påverkande faktorer av skiftande karaktär. Dessa faktorer 

kommer sedan att påkalla människans respons på ett eller annat sätt. För att människan ska 

kunna utvecklas och behålla sin integritet kan adaptionsmodellen summeras med att 

livsomständigheter bör adapteras. Dock innebär inte adaptionen att man ger upp inför de 

nuvarande påverkande faktorerna. Adaptionen skall istället aktivt hjälpa människan att 

förlika sig med de pågående omständigheterna eller genom bemästrande finna jämvikt och 

balans i tillvaron. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att en hjärntumör genererar en känsla av förlust och sänkt livskvalité 

hos patienter som får hjärntumör. Det leder till att patienterna ser en framtid med stress, 

lidande och ångest. Vidare har förlust av autonomi som uppkommer vid en hjärntumör 

upplevs svårt att hantera bland patienter. Detta leder till en osäkerhet över diagnosens effekt 

på livskvaliteten, som i sin tur kan leda till att patienter väljer att inte besvära sina familjer 

med deras oro över att dö. Samtidigt vill patienter känna hopp och stöd under sin behandling 

och vill ha information för att kunna bearbeta den nya verkligheten samt stilla sin osäkerhet 

kring pågående behandlingar. En hjärntumör kan ge patienter kognitiva, fysiska och 

psykosociala symtom. Det innebär förändringar för patienterna i form av irritabilitet, 

impulsivitet, humörsvängningar, känslor av overklighet, nedsatt orienteringsförmåga, 

minskad oro och insikt i konsekvenser av sitt beteende samt för hur deras beteende påverkar 

andra.  Tidigare forskning visar att patienter upplever att de är en börda för sina närstående. 

De sysslor i hemmet som patienterna inte längre kan genomföra på grund av kognitiva och 

fysiska symtom av sjukdomen, tas istället över av närstående. Det sker många förändringar 

som behöver hanteras och anpassas, vilket kan kopplas till det vårdvetenskapliga 

perspektivet som beskriver adaption. Där den förändrade livssituationen får människan att 

anpassa sig på ett passande sätt. För att sjuksköterskan ska få en förståelse för närståendes 

situation under patientens och familjens nya livsomständigheter är det viktigt att tydliggöra 

närståendes upplevelser av att vårda anhörig med en hjärntumör. Det kan göra att 
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omvårdnadsrelationen till närstående förbättras med en ökad trygghet inom familjen samt 

att deras behov som uppkommer vid vård av anhörig med en hjärntumör blir bemötta. I detta 

arbete beskrivs närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med en hjärntumör för att få 

en djupare förståelse för de dilemman och ansvar de ställs inför under sjukdomens gång.   

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med hjärntumör. 

4 METOD 

Nedan beskrivs vald metod för examensarbetet. För att få en djupare förståelse för fenomenet 

i studien valdes Evans (2002) systematiska litteraturstudie som analysmetod. Då studiens 

syfte var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med en hjärntumör 

valdes kvalitativa artiklar ut till denna litteraturstudie. Det för att problemområdet skulle få 

en översiktlig beskrivning. Sedan presenteras de utvalda kvalitativa artiklarna i resultatet 

med en beskrivande syntes. Analysprocessen involverar fyra steg som presenteras nedan 

utifrån datainsamling och urval samt genomförande och dataanalys. 

4.1 Datainsamling och urval 

Första steget inleddes enligt Evans (2002) efter att ämnesområde valts ut. Det innefattade 

litteratursökning av artiklar i databaserna Cinahl+ och PubMed för att få fram artiklar som 

svarade på syftet. CINAHL Plus och PubMed erhåller ett stort utbud av omvårdnadsforskning 

och valdes att användas under datainsamlingen eftersom examensarbetet utformades från ett 

vårdvetenskapligt perspektiv. Svensk Mesh användes för att få fram relevanta sökord. Vid 

sökningarna i databaserna användes Mesh-termerna: ”brain tumor”,”brain neoplasms”, 

”family”, ”caregiver”, ”home nursing” samt ”nurse role”. Dessa kombinerades med varandra i 

en boolesk sökning där AND användes. AND bidrog till ett bredare utbud av artiklar som 

kunde användas i syntesen. Detta på grund av att AND bildar en söksträng mellan två termer 

som styr databasen att söka på dokument som handlar om dessa termer (Friberg, 2012). 

Artikelsökningen gjordes mellan 24 september 2017 och 20 maj 2019 med samma sökord för 

att se så att de använda artiklarna fortfarande hade relevans. För att finna relevanta artiklar 

avgränsades sökningarna med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier. De inkluderade 

kriterierna var att alla artiklar skulle vara på engelska och vara vetenskapligt granskade samt 

vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Det var kvalitativa artiklar som valdes för att 
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svara an på syftet. Vidare skulle publikationstypen vara Journal Article och full text skulle 

finnas tillgänglig i de databaser som finns tillgängliga på Mälardalens högskola bibliotek. 

Valda exklusionskriterier var kvantitativa artiklar och studier som handlade om vård av barn, 

det vill säga personer under 18 år med en hjärntumör. Studier som fokuserade på någon 

annan tumörtyp än hjärntumörer exkluderades, då det ej var relevant för syftet. De artiklar 

som inte var utifrån anhörigvårdares perspektiv exkluderades från examensarbetets resultat. 

Utöver de använda Mesh- termerna identifierades fler relevanta sökord på engelska utifrån 

examensarbetets syfte. I databasen PubMed påbörjades en sökning med sökorden nurse role, 

family caregiver, home nursing och burden vilket gav åtta stycken träffar. Alla åtta abstract 

lästes men bara en artikel var aktuell utifrån arbetets syfte. Under sökorden brain neoplasms, 

family och home nursing med 39 träffar användes en artikel. Vidare användes sökorden brain 

tumor caregiver och relative perspective med 17 träffar och en användbar artikel. Sökorden 

brain tumor, family och caregivers resulterade i 76 träffar men en artikel användes. Sista 

PubMed sökningen gav en artikel som gick att använda trots 82 träffar och sökorden brain 

tumor, faamily caregivers och needs. I artikelsökning i databasen CINAHL Plus gjordes totalt 

tre olika sökningar. Dessa sökord användes i de tre olika omgångarna: 1) brain neoplasm, 

patient och relatives. 2) malignant brain tumor, patient och family. 3) brain tumor, family 

och caregiver. De två första sökningarna resulterade i en varsin vald användbar artikel och 

den tredje i tre användbara artiklar trots ett högre antal träffar innan abstract lästes. Se 

sökmatris i bilaga A. Här ovan nämndes det att peer reviewed användes som 

avgränsningsfunktion vid sökning i databaserna, men även avgränsningsfunktioner som full 

text, abstract och tidsspann användes. Detta för att underlätta urvalet av artiklarna och 

sortera bort de som inte tillhörde problemområdet. Artiklarna som använts är publicerade 

mellan 2002–2018. Det vida tidsspannet för artiklarna berodde på sämre sökresultat av 

relevanta artiklar med en tio års begränsning. Artiklarna som var äldre än tio år bedömdes 

vara relevanta för resultatet då de innehöll resultat som svarade an på syftet med 

examensarbetet.  

Artiklar som ansågs intressanta granskades utifrån träffarna. Först gjordes en granskning av 

artiklarnas rubriker, en relevant rubrik innebar att artikelns abstract granskades. Efter att ha 

läst abstractet och ansett att artikeln var relevant granskades artiklarnas syfte och resultat för 

att se om dessa kunde svara på syftet för detta arbete. Det hittades 10 relevanta artiklar till 

resultatet i examensarbetet De 10 vårdvetenskapliga artiklarna som valdes till 

litteraturstudien blev grunden för dataanalysen, läs kvalitetsgranskningen i Bilaga B i denna 

översikt. För att säkerställa kvalitén av de valda artiklarna användes en mall för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser (SBU, 

2014). Från denna mall utvaldes 14 relevanta frågor för kvalitetsgranskningen. Med hjälp av 

14 JA och NEJ frågor kunde kvalitén anses vara låg, medel eller hög. En låg kvalitét 

motsvarade poäng mellan 0-7, medel vid 7-11 poäng och hög kvalitét mellan 11-14 poäng. 

Svaren på frågorna poängsattes efter svar ja eller nej. Ett poäng innebar att svaret på frågan 

blev ja, om frågan besvarades med nej poängsattes den med noll.  10 av 10 artiklar i resultatet 

hade alla poäng som var 11 eller högre och hade därför en hög kvalité. I Bilaga C hittas 

artikelmatrisen i form av en tabell som ger en kort beskrivning av varje artikel utifrån 

resultatet av detta examensarbete inkluderat med till exempel syfte, metod och resultat i de 

olika artiklarna som valdes till resultatet för detta examensarbete.   
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4.2 Genomförande och Dataanalys 

För att skapa en helhetsbild av artiklarnas innehåll och urskilja nyckelfynd ska artiklarna 

analyseras enligt Evans (2002). I examensarbetet användes den beskrivande syntesen, vilket 

innebär en sammanfattning av resultaten av de funna vårdvetenskapliga artiklarna. Detta 

gjordes genom att innehållet i det redan publicerade materialet lästes med minimal 

omtolkning, då det översattes från engelska till svenska. I det andra steget utifrån Evans 

(2002) lästes artiklarna flertalet gånger med fokus på granskning av resultatet som var i 

centrum av detta arbete. Därefter samlas de viktigaste fynden in från varje studie som 

svarade på syftet och beskrev fenomenet. Dessa nyckelfynd dokumenterades i ett separat 

dokument artikelvis. Totalt hittades 124 nyckelfynd som besvarade examensarbetets syfte. I 

det tredje steget enligt Evans (2002) identifieras teman genom att urskilja likheter och 

skillnader mellan nyckelfynden från vilka det skapas subteman. Detta gjordes genom att föra 

in nyckelfynd i ett separat dokument, där fynd med likheter fördes samman. Nyckelfynden 

sammanställdes därefter i en tabell där subteman utformades utifrån nyckelfyndens likheter 

och skillnader och kategoriserades i två olika huvudteman (se tabell 1). Efter ytterligare en 

granskning av nyckelfynden och dess innebörd utformades slutligen två teman; Den första 

tiden och Ett nytt liv. Subteman och huvudteman är sammansatt av, och relateras till 

nyckelfyndens innebörd (Evans, 2002). Vidare skapades subteman för att kunna organisera 

nyckelfynden ytterligare. De subteman som skapades var Ett förändrat beteende, Brist på 

stöd från personal, Brist på stöd från vänner och familj, Nya roller och En osäkerhet i 

vardagen. I steg fyra, som är det sista steget enligt Evans (2002) gjordes en beskrivning av 

fenomenet i löpande text utifrån de teman och subteman som identifierats. Under resultatets 

utformning blev artiklarnas resultat lästa igen, för att åter kontrollera att resultat som var 

relevant verkligen kom med. Beskrivningen av upplevelse hos närstående i subteman 

förstärks av citat från nyckelfynden och ökar trovärdigheten i denna litteraturstudie. 

Resultatet utfördes med svenska språket trots att originalartiklarna var på engelska, dock har 

citat i resultatet skrivits på engelska för att bevara trovärdigheten i examensarbetet. 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, subteman och teman.  

Nyckelfynd Subtema Tema 

“Most people who know what’s going on don’t 
quite know what to say to me, and will walk 
away to avoid saying something wrong.” 

Ett förändrat beteende 

Den första tiden 
“However, caregivers often felt inadequately 

prepared to manage a seizure and required extra 

support and information about this aspect of the 

illness.” 

Brist på stöd från 

personal 

“We have a different relationship. I’ve lost my 

partner and I’ve lost equality, and that is what is 

hardest for me”. 

Nya roller 

Ett nytt liv 

“I don’t know how long his battle will last or 
what the outcome will be. I do know that if I 
don’t come out of this with some certainty that 

En osäkerhet i 

vardagen 
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we did everything to fight it that we possibly 
could, I won’t be able to live with myself.” 

 

4.3 Etiska överväganden 

I utformandet av examensarbetet fanns det regler och etiska riktlinjer som skulle beaktas och 

efterföljas. Vilket hade betydelse för att tillförlitligt vetenskapligt resultat skulle framställas. 

Det redogjordes var forskningen har hämtats ifrån och vem som gjort forskningen, för att 

minska risken av plagiat (CODEX, 2018). Även Polit och Beck (2012) skriver att redogörelse 

är av stor vikt eftersom plagiat eller förfalskning av andras arbete är förbjudet. För att minska 

risken för plagiat används referenstekniker. I detta examensarbete används referenstekniken 

APA-style i enlighet med Karolinska institutets referensguide för APA (u.å) för att korrekt 

referera till originalstudierna. Enligt CODEX (2018) får tidigare forskning inte förvrängas, 

varken till fördel eller nackdel. Därför är det författarens ansvar att forskningen granskats 

sanningsenligt. Vidare står det att ansvarig forskare ska göra en vägning av värdet inom det 

förväntade kunskapstillskottet gentemot möjliga risker som kan få negativa konsekvenser för 

berörda. God vetenskaplig kvalité och att studien har genomförts på ett etiskt sätt är frågor av 

stor vikt för ett arbete (Kjellström, 2017). Artiklarna som valdes ut och analyserades i arbetet 

visade på ett korrekt etiskt arbetssätt. Alla artiklar var etiskt godkända av en etisk kommitté 

och hade därmed en trovärdighet. Eftersom det här arbetet är en systematisk litteraturstudie 

behövdes ingen etisk prövning. Detta på grund av att all valda data utgick från redan 

bearbetat vetenskapligt material. Vidare menar Kjellström (2017) att det är viktigt att utföra 

ett välskrivet arbete för att bevara forskningens dignitet och uppnå de mål som finns för att få 

godkänt resultat som studerande. Med det i beaktning har författarna till det här 

examensarbetet efterföljt de riktlinjer som finns för ett godkänt examensarbete. 

5 RESULTAT 

Analysen resulterade i två teman och fem subteman (Tabell 2). Resultatet redovisas i löpande 

text. 

Tabell 2. Subteman och teman 
Subtema  Tema 

Ett förändrat beteende Den första tiden  

Brist på stöd från personal 
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Brist på stöd från vänner och familj 

Nya roller Ett nytt liv 

En osäkerhet i vardagen 

 

5.1 Den första tiden 

När en anhörig får en hjärntumör, väljer ofta närstående att hjälpa till med omvårdnaden 

kring denne, då fler behov uppkommer under kommande sjukdomsförlopp. Närstående kan 

till exempel vara stöd och hjälp under behandlingen. Närstående står även inför ett förändrat 

kognitivt och funktionellt beteende hos sin familjemedlem som nu blivit en anhörig med 

hjärntumör. Det här temat redovisar subtemana: Ett förändrat beteende, när närstående blir 

till vårdare och upplevelsen av det förändrade beteendet hos sin anhörig. Brist på stöd från 

personal, där närståendes upplevelser av brist på information och förberedelser för de 

kommande omvårdnadsuppgifterna beskrivs i innehållet. Brist på stöd från vänner och 

familj, där närståendes upplevelse av att känna sig lämnad, av vänner och familj när de 

behövdes som mest, beskrivs.     

5.1.1 Ett förändrat beteende 

Närstående upplevde att de kognitiva- och funktionella förändringar hos sin anhörig, som 

uppkommer vid malign hjärntumör eller vid operation av hjärntumör, var utmanande att 

hantera (Sherwood, Given, Doorenbos & Given, 2004; Schubart, Kinzie & Farace, 2008; 

McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 2010; Whisenant, 2011). Förändringarna kunde orsaka 

konflikt (Whisenant, 2011) och bidra till en oigenkännlig situation med sin anhörig under 

den första tiden (Sherwood et al., 2004). Förändrat beteende kunde vara minnesförlust, 

nedsatt resonemang, koncentrationssvårigheter, språkproblem, depression och nedsatt 

arbetsminne, såsom att utföra flera uppgifter samtidigt. Anhörigs depression och andra 

negativa känslor upplevdes mer utmanande än den fysiska vården för närstående (Schubart 

et al., 2008). På grund av kognitiva förändringar hos anhörig fick närstående fatta beslut om 

behandling, praktiska behov, ekonomi, hantering av mediciner och många andra frågor. Det 

förändrade beteendet gjorde det även svårt för en anhörig att bli förstådd i vissa situationer. I 

dessa stunder när anhörig inte kunde göra sina önskningar kända, fyllde närstående i med 

ord som inte kunde uttalas eller uppfattas av utomstående. Detta kunde närstående uppleva 

som frustrerande (McConigley et al., 2010). Närstående som hade förståelse för det 

förändrade beteendet hos sin anhörig upplevde situationen hanterbar (Schubart et al., 2008; 

Whisenant, 2011). Empatin för sjukdomstillståndet gjorde att närstående kunde hantera 

aggressiva och impulsiva handlingar hos sin anhörig, som själv inte kunde kontrollera det 

förändrade beteendet. Kommunikation med andra medel var ett knep närstående använde 

sig av. Det kunde till exempel vara att skriva ner saker för anhörig med minnesförlust eller 

upprepa given information flera gånger om dagen. Kunskap om kognitiva förändringar hos 
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sin anhörig gavs till närstående från läkare och andra vårdgivare. Det gjorde det lättare för 

närstående att hantera det nya beteendet hos sin anhörig (Schubart et al., 2008). Trots 

förståelse för det förändrade beteendet kunde känslor och frustationer bubbla upp hos 

närstående och då var det viktigt med tålamod. Närstående beskrev metoder för att hantera 

detta, genom att de till exempel lämnade rummet, gnisslade tänder och skrek, fick 

närstående ett avbrott och kunde sedan komma tillbaka till sin anhörig (Whisenant, 2011). 

“She needs help, and I often tell [my family], ‘She is going to have these mood swings, that is 

what drugs do to you . . . you have to be patient. You might have to walk out of the room, grit 

your teeth, go outside and scream and holler, but come back.’ That is what I do sometimes” 

(Whisenant, 2011, p. 378). 

Det var inte alltid lätt för närstående att vara beredd på de beteendeförändringar som 

uppkom hos anhöriga, trots tidigare information och förberedelser. ” Even though I was fully 

aware of what to expect by way of changes as tumor progressed, I was still not prepared when 

those changes began to manifest” (Sherwood et al., 2004, p.72). Sökandet av information om 

det förändrade beteendet var viktigt. Närstående som inte sökte efter information uppgav att 

de kände en osäkerhet kring det avvikande beteendet hos den anhörige med en hjärntumör. 

Det var först när förändringarna blev helt uppenbara som närstående tog initiativ att söka 

hjälp för sin anhörigas vägnar (Wideheim, Edvardsson, Påhlson & Ahlström, 2002; Schubart 

et al., 2008). 

5.1.2 Brist på stöd från personal 

Närstående upplevde att det fanns brist på stöd från läkare, sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal under den första tiden efter diagnosen fastställts (Sherwood et al., 2004; 

Schubart et al., 2008; Halkett et al., 2010; Gregg et al., 2010; Sherwood, Bradley & Newberry, 

2011). Trots kontakt med vårdteamen var närstående inte förberedda för vårduppgifterna. 

Dessa vårduppgifter var bland annat medicinutdelning vid försämring av kognitiva förmågor, 

intimvård samt assistering vid påklädning av anhörig (McConigley et al., 2010). 

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

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

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

 Närstående upplevde en brist på samordning mellan sig och vården när det gällde 

kommunikation och utbildning, ett stöd de behövt för att ta hand om sin anhörig. Vidare var 

det övergångar mellan olika sjukhus och läkare som gav upplevelse av brist till stöd, då olika 

information gavs ut. Tiden med läkarna och övrig sjukvårdspersonal var begränsad och 

informationen var inte alltid tillräcklig. Trots det var sjukvårdspersonal den mest betrodda 

informationskällan. Närstående upplevde det svårt att söka information på egen hand, 

eftersom ingen informerade om vart informationen kunde sökas (Sherwood et al., 2004; 

Gregg et al., 2010; McConigley et al., 2010). Tillit till läkarna vid behandlingsval kändes som 

en självklarhet för närstående. Dock upplevde närstående att det fanns en brist på stöd när 
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behandlingen var vald. Det uppkom en rädsla för att ha valt fel behandling till sin anhörig, 

eftersom de kände sig oförberedda och behövde hjälp med att fatta rätt beslut. 

Informationsbehovet inför dessa nya situationer kunde ha underlättats av stöd ifrån läkarna 

(Schubart et al., 2008). Det var vanligt bland närstående att känna en brist på stöd vid 

inledande behandling av sin anhörigas hjärntumör. Även om närstående beskrev 

vårdpersonal som kompetenta för att behandla tumören, fanns det svårigheter av att få stöd 

och vägledning för att hantera symtom och biverkningar i hemmet (Sherwood et al., 2004; 

Gregg et al., 2010; McConigley et al., 2010). Det var framförallt epileptiska anfall som 

skrämde närstående mest och bristen på stöd från vårdpersonal fick dem att känna sig 

oförberedda inför denna aspekt av sjukdomen och att lämna en anhörig, om endast för en 

stund, gjorde närstående oroliga. Ofta tog närstående med sig sin anhöriga överallt för att 

minimera risken för ett obevakat anfall (McConigley et al., 2010).  

Närstående som upplevde stor ångest och oro under inledande behandling av sin anhörig 

med hjärntumör fick det svårare att bibehålla information som givits under möten med 

vårdpersonal (Gregg et al., 2010). Därför var det inte ovanligt för närstående att lära sig 

själva om hur omvårdnad skulle ges till sin anhörig när de upplevde en brist på stöd från 

vårdpersonal (Sherwood et al., 2004; McConigley et al., 2010; Gregg et al., 2010). Ord och 

uppträdande som uttrycktes av sjukvårdspersonal i samband med inledande behandling 

kunde påverka närståendes upplevelse till stöd negativt och hoppet för sin anhörigs 

överlevnad försvann snabbt. När sjukvårdspersonalen använde sig av medicinska termer 

kunde det leda till att informationen som gavs blev för rörig att bearbeta vilket kunde 

upplevas som brist på stöd (Wideheim et al., 2002). Även bemötandet från 

sjukvårdspersonalen kunde tolkas negativt av närstående. Det kunde upplevas som ett försök 

att hålla skenet uppe genom att visa att de hade en positiv attityd och tro på behandlingen. 

Närstående upplevde även en brist på stöd vid information för framtiden, det vill säga vad de 

kunde förvänta sig längre in i behandlingen, och att sjukvårdspersonalen höll sig till nutiden 

och pratade aldrig om framtiden varken med närstående eller deras anhörig. Därmed 

upplevdes bristen på stöd från vårdpersonal under den inledande behandlingen som ännu 

större (Wideheim et al., 2002; Halkett et al., 2010; McConigley et al., 2010). 

5.1.3 Brist på stöd från vänner och familj 

Närstående upplevde att det fanns en brist på stöd från vänner och familj, redan från första 

tiden med hjärntumör hos sin anhörig (Sherwood et al., 2004; Schubart et al., 2008; Halkett 

et al., 2010; Gregg, Arber, Hutson, Guerrero, Wilson, Lucas & Faithfull, 2010; Sherwood, 

Bradley & Newberry, 2011). Brist på stöd ifrån vänner och familj upplevdes frustrerande för 

närstående. Vissa vänner och familj berättade för den närstående att det var för 

känslomässigt svårt att vara nära den sjuke och andra vägrade att hjälpa till att ge vård. 

Närstående önskade att familj och vänner hade fokuserat på deras stöd till den anhörigas 

behov och känslor snarare än på sin egen sorg under sjukdomens gång (Sherwood et al., 

2004; Sherwood et al., 2011). Frånvaron av vänner och familj ledde till att närstående 

upplevde en ilska som bidrog till ansträngda förhållanden som även fortsatte efter den 

anhöriges bortgång (Sherwood et al., 2004). Bristen på stöd från vänner och familj gjorde det 
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svårt för närstående att utföra egna aktiviteter eller ägna sig åt deras egen hobby (Sherwood 

et al., 2004; Sherwood et al., 2011). 

It would be nice 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 et al., 2011, p.153) 

Det fanns ett behov hos närstående att söka stöd från andra. Närstående upplevde att 

personer som kunde relatera till deras situation skulle kunna ge de det stöd som behövdes. 

Det var när närstående upplevde att övriga familjemedlemmar fokuserade på sin egen sorg 

istället för den anhöriga med en hjärntumör som fick dem att vilja vända sig till andra. Detta 

upplevdes främst vid livets slutskede av den anhöriga (Sherwood et al., 2011). Dock fanns det 

närstående som valde att inte ta kontakt med andra som genomlevt liknande situationer, för 

att det skulle ta för mycket energi ifrån den kvarvarande tiden och behandlingen av anhörig.  

Därför valde de att inte ta kontakt med andra som genomlevt liknande situationer. Den 

begränsade överlevnadsstatistiken för sjukdomen fick närstående att vilja spendera all ledig 

tid med den anhörige och upplevde att närvara i exempelvis en stödgrupp skulle endast 

fokusera på den anhörigas bortgång (Schmer et al., 2010). Under den första tiden av 

sjukdomen kunde närstående få hjälp att finna information och förstå den specifika 

diagnosen och rekommenderade behandlingar av vänner och familj (Sherwood et al., 2004; 

Schubart et al., 2008). Trots brist på stöd och hjälp vid vård av anhörig var det många i 

familjen och vänner som gav stöd i andra ansvarsområden. Vänner och familj kunde erbjuda 

sig att sitta barnvakt för en dag, vilket innebar att närstående kunde koncentrera sig på 

omvårdnaden av anhörig och dess behov. Dock fanns upplevelsen av brist på stöd från 

vänner och familj kvar hos närstående (Sherwood et al., 2004; Whisenant, 2011). 

5.2 Ett nytt liv 

I detta tema redovisas subteman: Nya roller, där det förändrade beteendet hos anhörig ledde 

till att närstående behövde ta sig an nya roller i familjen och vad det kunde orsaka för 

konsekvenser för närstående och familj. En osäkerhet i vardagen, att sjukdomen kan orsaka 

en viss osäkerhet för närstående i vardagen men också vad det gör med gemensamma planer 

inför framtiden.    

5.2.1 Nya roller 

Att bli vårdgivare åt en anhörig med hjärntumör var en ny roll som närstående fick uppleva 

(Wideheim et al., 2002 Sherwood et al., 2004; Kahlili, 2007; Schmer et al., 2008; Schubart et 

al., 2008; McConigley et al., 2010; Sherwood et al., 2011). Den nya rollen innebar att 

tillgodose anhörig med vad den behövde för stunden, när de funktionella- och kognitiva 

förändringarna blev ett hinder. Upplevelsen bland närstående av att ha blivit vårdgivare till 

sin anhörig var att det tog lång tid att komma in i den nya rollen och betrakta den som en 
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rutin (Wideheim et al., 2002 Sherwood et al., 2004; Kahlili, 2007; Schmer et al., 2008 

McConigley et al., 2010; Sherwood et al., 2011). 

Looking back, I don’t know how I did it 24-7, change diapers, take blood, give needles, cook, 

clean, change him, shave him, medicate him, go to all of his appointments, do endless hours of 

research, run around town to get his medical stuff, and of course massage him and exercise 

him (physically and mentally), sit with him and above all – shower him with love and affection 

– that was the easy part. (Sherwood et al., 2004, p. 70) 

Den nya rollen som vårdgivare förändrade närståendes relation med sin anhörig, ens partner 

blev till ens patient (McConigley et al., 2010). “We have a different relationship. I’ve lost my 

partner and I’ve lost equality, and that is what is hardest for me” and “It’s just never going to 

be like it was” (Schmer et al., 2008, p.81). Förändringarna som ändrade deras relation kunde 

exempelvis vara att: hjälpa anhörig vid toalettbesök, mata anhörig och passa upp vid 

aktiviteter som var svåra att genomföra på grund av funktionella- och kognitiva 

beteendeförändringar. De funktionella- och kognitiva förändringarna som uppstod på grund 

av hjärntumören ledde till att närstående fick ta över sysslor som tidigare delats på två 

individer. Sysslor kunde vara lyftning av barn, ta ut sopor, städa huset, betala räkningar, ta 

kontakt med försäkringsbolag samt se till att mediciner fanns att tillgå i hemmet (Sherwood 

et al., 2011). Med kognitiva- och funktionella förändringar eller efter en operativ behandling 

av hjärntumören hos den anhöriga blev det svårt för den att ta sig till behandlingar och 

medicinska konsultationer på egen hand. Detta gjorde att närstående fick agera förare till 

dessa möten för sin anhörig. Det ledde till att närstående fick en ny tidskrävande uppgift. Att 

ta sig an en roll som förare upplevdes stressigt bland närstående som tidigare kört bil mindre 

frekvent. “I haven’t ever driven in the city before...‘cause my husband always had driven and 

it was a big thing to take off and drive down there because he wasn’t able to drive” 

(McConigley et al., 2010, p. 475).  

Dessa nya roller gjorde att närstående upplevde en frustration och tappade ofta tålamodet 

med den anhöriga. Att ha ansvar över de dagliga aktiviteterna, transport och sköta om 

hemmet samtidigt med att balansera konkurrerande krav som barn och arbete vid sidan om, 

kunde bli för mycket (Wideheim et al., 2002; Sherwood et al., 2004; Kahlili, 2007; Schubart 

et al., 2008; McConigley et al., 2010; Sherwood et al., 2011; Whisenant, 2011). Genom att inte 

ställa några krav på sin anhörig ökade ansvarsområdena för närstående som tog fullt ansvar 

för hem och familj (Wideheim et al., 2002; Schubart et al., 2008). Att visa stöd och alltid vara 

lättillgänglig för sin anhörig ledde också till ett ökat ansvarsområde. Respekten för sin 

anhörigs önskemål om självständighet, försöken till att minimera epileptiska anfall och 

verkliga behov upplevdes svårt att balansera (Wideheim et al., 2002; McConigley et al., 

2010). Det dagliga livet för närstående kännetecknades av arbete både inom och utanför 

hemmet (Wideheim et al., 2002). Omvårdnaden av anhörig var ett stort ansvarsområde som 

följde den nya rollen som vårdgivare. Den nya rollen jämfördes av närstående som att ha fått 

ett till barn som stal tid ifrån de verkliga barnen (Wideheim et al., 2002 Sherwood et al., 

2004; McConigley et al., 2010). Ibland kunde det vara för många ansvarsområden som följde 

den nya rollen, vilket kunde leda till en sämre hälsa för närstående. De ökade 

ansvarsområdena berodde oftast på att allt fler symtom uppkom hos deras anhörig. Detta 
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ledde till ökad belastning och en sämre hälsa upplevdes i form av brist på sömn, svårigheter 

att koncentrera sig, mindre tid att umgås med vänner och bekanta samt att tiden aldrig 

lyckades räcka till (Wideheim et al., 2002). Dessa nya roller upplevdes olika beroende på hur 

långt gången hjärntumören var hos sin anhörig (Sherwood et al., 2004). I ett senare skede av 

sjukdomen var det svårt för närstående att balansera alla olika roller, i hemmet och som 

vårdgivare, samtidigt som det fanns en oro över ytterligare tillväxt av tumören. Rädsla och 

ångest var största orsaken till svårighet att balansera rollerna i ett senare stadium av 

sjukdomen. Det fanns en upplevelse bland närstående att de inte kunde visa sin oro, eftersom 

de kände att det var deras uppgift att visa mod och hoppfullhet inför fortsatt behandling av 

sin anhöriga (Wideheim et al., 2002; Kahlili, 2007).  

5.2.2 En osäkerhet i vardagen 

Den anhörigas hjärntumör skapade en osäkerhet i vardagen för närstående (Wideheim et al., 

2002; Kahlili, 2007; McConigley et al., 2010; Halkett et al., 2010 Whisenant, 2011). De 

största osäkerheterna var ekonomin samt den anhöriges oförutsägbara livslängd relaterat till 

hjärntumören (Wideheim et al., 2002; Kahlili, 2007; Schubart et al., 2008; McConigley et al., 

2010; Halkett et al., 2010 Whisenant, 2011). Ekonomin skapade en osäkerhet i vardagen på 

grund av att den uppkomna situationen hotade den anhöriges jobb eller att jobbet gick 

förlorat. Detta skapade i sin tur en ohållbar situation för närstående och familj. När 

inkomsten blev otillräcklig ledde det till att familjens behov inte kunde mötas, den extra 

kostnaden för att kunna ta hand om anhörig kunde inte alltid betalas. En extra kostnad 

kunde vara sjukhusräkningar, mediciner och vårdredskap som behövdes vid vårdmoment av 

anhörig. De finansiella problemen kunde gå så långt att närstående fick förlita sig på 

välgörenhet från familj och vänner för att kunna betala sina räkningar. Förutom osäkerheten 

i vardagen kunde ekonomin även orsaka upplevelsen av att närstående försummade sina 

barn. Upplevelsen av försummelse uppkom eftersom ekonomin alltid fanns i närståendes 

tankar och gjorde att de aldrig kunde leva i nuet med sina barn (Schubart et al., 2008). 

En förväntad livslängd av sin anhörig med hjärntumör var omöjligt att förutsäga och skapade 

en osäkerhet i vardagen för närstående. Osäkerheten i en oförutsägbar livslängd av sin 

anhörig var ovissheten om framtiden och om gemensamma framtidsplaner behövde skjutas 

upp (Wideheim et al., 2002; Kahlili, 2007; McConigley et al., 2010; Halkett et al., 2010 

Whisenant, 2011). Gemensamma framtidsplaner kunde vara fler barn, större bostad eller ett 

resmål (McConigley et al., 2010). 

You have to think about what we do now is different than what we would’ve done before. 

Whether we have more children, and we both wanted to have lots of children. Now I’m 

thinking it might not be a wise thing to do” (McConigley et al., 2010, p.475-476) 

Närstående upplevde att en oförutsägbar livslängd ledde till tankar om att sin anhörig skulle 

dö inom en kort tid och det genererade en osäkerhet i vardagen (Wideheim et al., 2002; 

Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Känslan av att inte veta om det var år eller dagar som 

närstående hade kvar att leva med sin anhörig var utmattande (Halkett et al., 2010; 

Whisenant, 2011). Närstående fick kämpa för en okänd framtid som involverade hopp och 
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rädsla. Osäkerheten som oförutsägbar livslängd bidrog till, gjorde att närstående började 

jämföra behandlingars aktuella resultat med varandra för att lättare acceptera resultatet av 

verkligheten (Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Oförutsägbar livslängd bidrog i vissa fall 

till ångest hos närstående, framförallt om behandling av sin anhörig inte visade sig vara 

botande. Ångesten uppkom då vid svåra beslut som närstående stod inför, beslutet om 

fortsatt behandling kunde antingen förlänga livet eller förlänga döden. Detta beslut fick 

närstående att känna en ännu större osäkerhet i vardagen än vad de gjort innan beslutet, 

eftersom att ingen kunde med säkerhet säga att rätt beslut hade fattats (McConigley et al., 

2010). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas metoddiskussionen, resultatdiskussionen och etikdiskussionen. I 

diskussionen kring metoden kommer val av metod samt analysprocessen att tas upp. I 

resultatdiskussionen diskuteras examensarbetets resultat gentemot tidigare forskning och 

det teoretiska perspektivet. Slutligen diskuteras etiken och dess övervägande i en 

etikdiskussion. 

6.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med hjärntumör. För 

att kunna ha en beskrivande syntes valdes Evans (2002), en litteraturstudie av vetenskapliga 

kvalitativa artiklar. En kvalitativ litteraturstudie kan beskriva upplevelser och fenomen, vilket 

gjorde att den ansågs vara mest relevant till detta examensarbete. Detta eftersom en 

kvalitativ ansats försöker uppnå en ökad och tolkad förståelse för levda upplevelser och 

erfarenheter hos individen. Med en kvantitativ ansats hade resultatet i examensarbetet blivit 

statistikbaserat vilket inte eftersöktes. Trovärdigheten för arbetet ökas om rätt metod har 

använts till det aktuella syftet. I resultatet till det här examensarbetet har enbart kvalitativa 

artiklar används. Detta gjorde att beskrivande sammanställningar kunde formas över 

specifika områden. I arbetet användes vetenskapliga artiklar. Dessa kallas även för 

originalartiklar och innebär att tidigare forskning inte har kopierats utan artiklarna redovisar 

endast ny information. Genom att använda sig av vetenskapliga artiklar stärks arbetets 

pålitlighet. Detta på grund av att artiklarna har blivit granskade av en etisk kommitté samt 

att det finns en möjlighet att granska hållbarheten i studien. Från Mälardalens högskolas 

biblioteks websida användes databaserna CINAHL Plus och PubMed. Genom att söka från 

olika databaser fanns möjligheten till ett ökat utbud av vårdvetenskapliga artiklar som kunde 

svara på arbetets syfte. Sex av tio artiklar hittades på PubMed trots att det finns ett större 

utbud av information om omvårdnadsvetenskap hos databasen CINAHL Plus. PubMed 

innehåller artiklar om både medicin och vårdvetenskap. Detta kan bero på att fel sökord 
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användes på CINAHL Plus, för de flesta artiklarna går att finna där om deras titlar skrivs i 

sökrutan. Att finna artiklar om närståendes upplevelser vid vård av anhörig var svårt. Olika 

sökord och olika kombinationer av sökord med hjälp av AND användes för att få fram 

artiklar. Sökningarna redovisas i sökmatrisen (bilaga A) för att tydligt redovisa sökorden och 

för att ge läsaren en förståelse för hur datainsamlingen gått till. I resultatet i några av de 

utvalda artiklarna fanns fler perspektiv än närståendes, till exempel patient och 

professionella vårdgivare. Dock framgick det tydligt vems perspektiv som redovisades och 

artiklarna ansågs därför vara kvalificerade att tas med i resultatet. Endast närståendes 

perspektiv inkluderades i resultatet på denna översikt. Utdelningen av vetenskapliga artiklar 

som svarade på syftet var inte brett, det blev tio artiklar. En styrka i detta arbete är att alla tio 

artiklarna har analyserats genomgripande, detta gör att innehållet kan förtydligas och en 

djupare förståelse över texten kan uppnås. Ytterligare finns det en beskrivning av hur 

datainsamling, urvalet och analysprocessen har genomförts. Det kan identifieras som en 

styrka eftersom det förstärker trovärdigheten samt pålitligheten i detta examensarbete. Med 

en stark trovärdighet kan kvalitativa studier ge förtroende för insamlade data samt utvärdera 

samhörighet och kvalité (Polit & Beck, 2012). Materialet som användes i litteraturstudien 

kom från olika länder (USA, Australien, Kanada, Sverige samt Storbritannien). Det fanns 

artiklar i arbetet som var äldre än tio år men dessa inkluderades ändå i slutgiltiga arbetet 

eftersom innehållet var relevant för syftet i litteraturstudien. Artiklarna redovisar både 

kvinnor och mäns upplevelse av att vårda en anhörig med en hjärntumör. Eftersom resultat 

från olika populationer redovisas ses det som en styrka i arbetet. Trots lågt antal funna 

artiklar finns det tio artiklar som svarade på arbetets syfte och gjorde att resultatet kunde 

färdigställas.  

För att uppnå autenticitet måste den beskrivande texten vara trovärdig och hjälpa läsaren till 

en ökad förståelse av ämnet (Polit & Beck, 2012). Syftet med detta examensarbete är uppnått 

genom att beskriva närståendes upplevda erfarenheter av att vårda en anhörig med en 

hjärntumör och skapa en förståelse över situationen som genomlevts. Överförbarhet innebär 

vilken utsträckning resultatet kan användas av andra människor och i andra sammanhang 

(Polit & Beck, 2012). Resultatet i det här examensarbetet anses överförbart eftersom 

avgränsningar angående diagnos gjordes samt endast närståendes upplevda erfarenheter 

redovisas i litteraturstudien. Dessa avgränsningar bidrog till en ökad möjlighet till 

överförbarhet och gör att arbetet går att vända sig till när olika professioner inom vården 

behöver kunskap om närståendes upplevelser i deras nya roll som vårdgivare. Att artiklarna 

kunde redovisa liknande resultat trots att de är gjorda i olika länder och olika år ökar bara 

överförbarheten samt tillförlitligheten för resultatet. Det är även viktigt att 

forskningsprocessen som används till resultatet i detta examensarbete ska kunna utföras av 

andra och ändå leda fram till samma resultat (Polit & Beck, 2012). För att uppnå denna 

tillförlitlighet har varje steg i processen tydligt beskrivits. Enligt Polit & Beck (2012) ska data 

inte kunna misstolkas om giltigheten visar i vilken grad resultatet är sanningsenligt. För att 

öka giltigheten i arbetet har det som är menat att undersökas undersökts och gjorts med 

hjälp av nyckelfynden som svarade på syftet. Datamaterialet lästes upprepade gånger för att 

hitta nyckelfynden i resultatet, samtidigt som innehållet inte skulle förvrängas eller tolkas 

utifrån egen förförståelse. Under processen har resultatet omformulerats, dock med 

förförståelsen i beaktning för att undvika förvrängning av innehåll från de valda artiklarna. 
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Förförståelsen beaktades genom att författarna till arbetet höll en diskussion med varandra 

angående sina tankar om temat och ämnet. Istället för att skriva ner liknande nyckelfynd i 

olika separata dokument på datorn, kunde nyckelfynden ha skrivits ner på separata lappar. 

Det hade förmodligen varit lättare att få en överblick av alla nyckelfynd och placera de under 

rätt tema. Styrkan i den metoden hade varit att nyckelfynden blir mindre associerade med 

ursprungsartikeln och därmed enklare att sammanföra nyckelfynden med varandra. 

Nackdelen med den metoden är att det finns en risk att lapparna försvinner. Arbetssättet som 

användes i detta examensarbete upplevdes vara ett ordningsamt och effektivt sätt att hantera 

datamaterialet på. Citat som finns i arbetet är skrivna enligt Polit och Beck (2012) på 

originalspråk för att bevisningen ska vara trovärdig och inte förvrängd.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva närståendes upplevelser av att vårda en 

anhörig med en hjärntumör. I resultatet framkom det att upplevelsen av de kognitiva och 

funktionella förändringarna hos sin anhörig som drabbats av en hjärntumör ledde till 

oigenkännliga situationer som kunde bli frustrerande för närstående. I tidigare forskning 

upplevde anhöriga som drabbats av en hjärntumör liknande upplevelser. Den nya situationen 

hos de anhöriga gav upphov till känslor av ilska, rädsla, ledsamhet samt en frustration 

(Sterckx et al., 2015; Cubis et al., 2017). Närstående fick ofta göra anhörigas önskningar 

kända, vilket var en upplevelse som uppkom i resultatet. Det kan då vara essentiellt för 

närstående att anpassa sig till sina livsomständigheter för att kunna bevara sin integritet i 

den nya situationen som uppstått. Det är något Roy (2009) anser vara viktigt då hon menar 

att adaption är grunden till vidare utveckling för människan. Dock ska man inte ge upp sig 

själv utan målet är att hitta sätt för att bemästra situationen och hitta en balans i den nya 

tillvaron. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) säger att 

sjuksköterskor ska skapa en förtroendefull relation med patient och dennes närstående samt 

att de blir sedda som unika individer med unika behov och att det är en förutsättning för god 

omvårdnad. Detta ligger i enlighet med vissa av närståendes upplevelser av att ha en 

förståelse för det förändrade beteendet hos anhörig, eftersom en viss kunskap gavs av 

vårdpersonal. Vilket gjorde det lättare för närstående att hantera det nya beteendet hos 

anhörig. Med det nya beteendet hos sin anhörig med en hjärntumör uppkom det fler 

upplevelser än bara frustration. Det fanns även känslor av att vara oförberedd samt rädsla 

över den nya situationen. I tidigare forskning upplever patienter som drabbats av en 

hjärntumör liknande känslor över den nya situationen. Det är framförallt förlusten av att inte 

kunna utföra alla dagliga aktiviteter på egen hand som ger upphov till frustration, rädsla 

samt ledsamhet hos patienter med en hjärntumör (Sterckx et al., 2015; Cubis et al., 2017). 

Detta kan kopplas till det personliga jaget, människans personliga, andliga och psykologiska 

integritet, som är handlingen i Roys (2009) beskrivning av självuppskattning. Vad 

människan förväntar av sig själv och dess upplevelser har med dess personliga egenskaper att 

göra. En människas ohälsa kan orsaka en förändrad självbild. Därmed kan människan få 

svårt att anpassa sig i tillvaron och rent av känna sig hotad (Roy, 2009). Vid en diagnos av en 

hjärntumör kan både närståendes och anhörigs självbild förändras. Därför är det viktigt att 
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sjuksköterskan kan ge stöd och uppmärksamma båda. Tidigare forskning visar att 

sjuksköterskor skapar bäst tillit med patienter med en hjärntumör genom att hålla direkt 

ögonkontakt eftersom hjärntumören kan orsaka uppmärksamhetsproblematik. När tilliten 

och förståelsen för varandra är etablerad upplever sjuksköterskor att humor är en bra grund 

för en god relation med patienterna (Lucas, 2013; Llewellyn, 2016). Närstående upplevde att 

de hade också behövt bli bekräftade och uppskattade av sin omgivning. Vårdrollen som 

närstående tog på sig var ofta något de ville eller behövde göra för att ekonomin inte tillät 

något annat. Det gjorde att närstående inte hade tid för sina intressen och det fanns knappt 

någon fritid över. Detta kunde leda till att närstående kände sig utmattade. Det kan jämföras 

med tidigare forskning och anhörigas upplevelser av att förlora autonomi på grund av 

kognitiva och funktionella förändringar. Något som kan leda till att anhöriga med en 

hjärntumör är tvungna att ge upp jobbet samt att köra bil (Cubis et al., 2017). 

 Tidigare forskning visar att när anhörigas intellekt inte längre medverkar på grund av 

hjärntumören är de tvungna att ge upp sysslor i sitt hem (Lovely et al., 2013). Dessa sysslor 

blev istället den närståendes ansvar att ta över. Anhöriga som drabbats av en hjärntumör är 

tvungna att kämpa för att anpassa livet kring förändringarna för att finna en ny balans i livet 

(Lovely et al., 2013). Det kan jämföras med närståendes kamp att finna tiden till att kunna 

skapa en ny balans i livet. I samhället intar och skapar människor nya roller, det är någonting 

Roy (2009) tar upp i sin adaptionsmodell. I den nya rollen som skapats av människan, krävs 

det att människan har kännedom om vad som förväntas av en. För om inte människan kan 

leva upp till sina förväntningar kan det leda till att konflikt skapas. Den nya livsförändringen 

och hur människan hanterar den ses enligt Roy (2009) som en adaption. För att göra 

adaptionsmodellen mer verklig kan sjukdomssymtomen (hjärntumör) hos sin anhörig ses 

som den stora förändringen i en närståendes liv. Detta leder till att ett större ansvar läggs på 

den närstående i form av nya roller som vårdgivare åt sin anhörig samt ansvarstagande för 

hushållet. När människans förväntningar av de nya rollerna fallerar kan inte rollerna levas 

upp till. Som sjuksköterska finns det ett ansvar att ge stöd till närstående och dess anhörig 

och deras nya roller (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Resultatet visade även att ett 

samband kunde upplevas bland närstående när det förändrade beteendet gav upphov till 

vård av sin anhörig. Tillsammans kunde närstående och dess anhörig kontrollera behoven 

som uppkom med symtomen. Vilket upplevdes tillfredsställande hos den närstående. Vidare 

beskrivs det att information kunde leda till en mindre osäkerhet kring det avvikande 

beteendet. Patienter i tidigare forskning uttrycker det som betydelsefullt att vårdpersonal ger 

mycket information om diagnos, det mildrar patienternas oro för vilken effekt hjärntumören 

kommer att ha på deras livskvalitet (Menzue et al., 2011). Stöd var någonting som närstående 

upplevde att det fanns en brist på, både från vänner och familj samt vårdpersonal. 

I resultatet visade sig att det fanns en brist på stöd redan vid den första tiden med 

hjärntumör hos sin anhörig. Bristen på stöd gjorde det svårt för närstående att erhålla tid för 

sig själv och sina hobbys samt att vara förberedd för kommande vårduppgifter. Resultatet 

visade även att närstående fick ofta lära sig själva om hur omvårdnad skulle ges till anhörig 

när det fanns en brist på stöd från vårdpersonalen. Närstående upplevde en brist på stöd 

ifrån vårdpersonal i den nya rollen som vårdgivare till sin anhörig och alla vårduppgifter som 

ingår i rollen. Det kan jämföras med tidigare forskning och patienters upplevelse av vikten av 
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att kunna få information och möjlighet till konsultationer med läkare för att stabilisera sin 

oro för den nya situationen (Vendelø et al., 2018). På detta sätt får patienter möjlighet att 

vara delaktiga i sin vård. Precis som i Roys(2009) adaptionsmodell måste människan ha och 

få möjlighet till att kunna hantera alla de inre och yttre stimuli som kommer i människans 

väg. Först då kan människan vara i balans. Närstående behöver precis som sin anhörig, 

information om den nya situationen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan tar sitt ansvar 

och lyssnar till närståendes önskan om information (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), så 

de slipper känna sig osynliga och ignorerade. Närstående upplevde en brist på stöd från 

vänner och familj när de fokuserade på sin egen sorg istället för den anhöriga som blivit 

drabbad av en hjärntumör. Dessa upplevelser kan man dra paralleller till Roys (2009) 

adaptionsmodell och dess syn på relation och samhörighet. Där människor är beroende av 

varandra. Detta för att kunna bevara en ömsesidig relation. Vilket kännetecknas av kärlek, 

respekt och omsorg för varandra. Det gör att människor kan dela med sig av sina upplevda 

erfarenheter. Med ett fungerande socialt liv är det lättare att anpassa sig till sin nya situation 

än om utan.   

En förväntad livslängd av sin anhörig var omöjligt att förutsäga och skapade en osäkerhet i 

vardagen för närstående eftersom framtiden var oviss. Tidigare forskning visar att patienter 

också upplever en osäkerhet kring deras framtid, eftersom de inte vet vilken effekt diagnosen 

skulle kunna ha på livskvalitén. Detta gör att anhöriga undanhåller sina känslor för 

närstående kring innebörden av den ställda diagnosen. Detta för att bespara sin familj oro 

över sjukdomens utveckling (Salander et al., 2002). 

6.3  Etikdiskussion 

I resultatdelen på detta examensarbete finns det tio vårdvetenskapliga artiklar som utgör 

litteraturstudiens syntes. Dessa har tidigare blivit granskade och godkända av en etisk 

kommitté och har granskats enligt SBU (2014) granskningsmall med frågor för att bedöma 

kvalitén på artiklarna. I utformningen av litteraturstudien fanns regler och riktlinjer att följa. 

Genom att redogöra var artiklar och forskningen hämtades ifrån samt vem som skrev 

artiklarna minskade detta risken för att plagiera, detta stärks med Codex (2018). För denna 

litteraturstudie tolkades ingen tidigare forskning, utan originalinformationen är korrekt, 

även om det omformulerades för att minska risken för plagiat. Resultatet fick inte påverkas 

av att författarna inte har engelska som modersmål, därför lästes artiklarna ett flertal gånger 

för att skapa en tydlig uppfattning kring fenomenet. För att resultatet skulle bli så rättvist 

som möjligt utan misstolkningar användes ordlexikon samt Google translate vid översättning 

av det engelska språket till det svenska. Eftersom författarna till det här examensarbete inte 

har engelska som modersmål behövdes översättnings hjälpmedlen användas för att översätta 

delar i artiklarna som det fanns en osäkerhet kring. Det blev inga etiska dilemman kring 

översikten under arbetes gång eftersom det fanns ett bra samarbete mellan författarna. För 

att få ett så bra och tillförlitligt resultat som möjligt har etiska övervägande skett både 

tillsammans och enskilt. För att kunna ge en mer sanningsenlig och detaljerad förståelse för 

närståendes upplevelser av att vårda en anhörig med en hjärntumör har citaten i arbetet 
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behållits på originalspråk. Det har även synliggjorts vilken källa, sidnummer samt har 

författare angivits.     

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Detta examensarbete grundar sig på flertalet engelskspråkiga artiklar. Inför början av detta 

examensarbete fanns det få artiklar som tog upp närståendeperspektivet när det kommer till 

förändringar som sker i livet om en anhörig insjuknar i hjärntumör samt hur detta påverkar 

dynamiken i vardagslivet för närstående och den sjuka, anhöriga. Under tiden har antalet 

relevanta studier ökat till det bättre men det är fortfarande en brist i antalet studier utifrån 

närståendeperspektivet. Förslaget är att väcka ett intresse av att studera och läsa mer om hur 

närstående till den sjuke påverkas av sjukdomen. För att detta ska bli möjligt bör det finnas 

en vilja till utveckling av kunskap och information inom vård vid hjärntumör och vilken hjälp 

som går att erbjuda. Sjuksköterskor bör ytterligare erbjuda samtalsstöd med närstående och 

kanske även utbilda och informera om var eller till vem du som närstående kan vända dig för 

att få stöd och hjälp med att uttrycka sina funderingar och tankar kring att vara 

anhörigvårdare för en patient med hjärntumör. Forskare bör visa ett intresse för en individs 

omgivningsfaktorer som inkluderar familjen och vänner och ta reda på deras sida av 

sjukdomen för att det ska ske en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskor och anhöriga, 

samt anhöriga och den sjuke. Fler kvalitativa studier med fokus på närstående och deras 

upplevelser skulle kunna underlätta vårdandet, då familjen ibland ingår i läkningsprocessen. 

Ett antal svenska forskare har skrivit artiklar om närståendes upplevelser när de vårdar en 

person med hjärntumör men detta har inte uppmärksammats ordentligt i till exempel media. 

7 SLUTSATS 

Närstående upplever sig oförberedda, inkompetenta och arga i början när en anhörig 

insjuknar med en hjärntumör. Det är en lång process att vänja sig vid att vårda ens partner 

eller till exempel förälder och komma in i den nya rollen som anhörigvårdare. Genom stöd 

från vänner och familj samt vårdpersonal underlättas upplevelsen av att inte räcka till när det 

behövs. Det finns många känslor att gå igenom och denna litteraturstudie är ingen riktlinje 

för vad som är rätt och fel, utan det handlar om vad ett antal andra personer i liknande 

situation upplevt i samband med sjukdomen. De behöver tillräckligt med stöd från 

vårdpersonal eller framför allt sjuksköterskor för att kunna anta det ansvar som kommer 

med att gå från familjemedlem till anhörigvårdare. För dem som har varit själv, eller varit i 

kontakt med anhörigvårdare åt en person med en hjärntumör kan denna studie eventuellt 

väcka tankar samt eventuell reflektion över sin egen roll som anhörigvårdare eller sin 

profession som sjuksköterska. Som sjuksköterska bör närstående inkluderas i omvårdnaden, 

genom att låta dem vara med i beslut och att de får veta vad som har skett eller kommer ske. 

Denna sjukdom har en förmåga att påverka alla involverade och närstående till patienten, 

inte bara patienten själv.  



29 
 

REFERENSLISTA 

Benzein, E., Hagberg, M., & Saveman, B.-I. (2014). Familj och sociala relationer. I A. F. 

Friberg & J. Öhlén (Red.), Omvårdnadens grunder: perspektiv och förhållningssätt. 

(ss. 69-88). Lund: Studentlitteratur. 

 

 Bruera, E., Bush, S. H., Willey, J., Paraskevopoulos, T., Li, Z., Palmer, J. L., et al. 

(2008).  Impact of Delirium and Recall on the Level of Distress in Patients With 

Advanced Cancer and Their Family Caregivers. Cancer, 115(9), 2004- 2012.  

CODEX. (2018). Forskarens etik. Hämtad från http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml 

Cubis, L., Ownsworth, T., Pinkham, M. B., & Chambers, S. (2017). The social trajectory of 

brain tumor: a qualitative metasynthesis. Disability and Rehabilitation, 40(16), 1857-

1869 DOI: org/10.1080/09638288.2017.1315183  

Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar (4:5). Lund: Studentlitteratur. 

Evans, D. (2002). Systematic Reviews of Interpretive Research: Interpretive Data Synthesis 

of Processed Data. Australian Journal of Advance Nursing, 20(2). 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats – 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (ss. 133-145) Lund: 

Studentlitteratur. 

 Gregg, N., Arber, A., Ashkan, K., Brazil, L., Bhangoo, R., Beaney, R., et al. (2014) 

Neurobehavioural changes in patients following brain tumour: patients and relatives 

perspective. Support Care Cancer, 22(11). 2965–2972 DOI: 10.1007/s00520-014-

2291-3.  

Halkett, G. K. B., Lobb, E., Rogers, M., Shaw, T., Long, A., Wheeler, H., et al. (2015). 

Predictors of distress and poorer quality of life in High Grade Glioma patients. Patient 

Education and Counseling, 98(4), 525-532 DOI:  

http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2015.01.002  

Jenkins, L. M., Drummond, K. J., & Andrewes, D. G. (2016). Emotional and personality 

changes following brain tumour resection. Journal of Clinical Neuroscience, 29, 128-

132. DOI: 10.1016/j.jocn.2015.12.007  

Kahlili, Y. (2007). Ongoing transitions: The impact of a malignant brain tumour on patient 

and family. Axone, 28(3), 5-13.  

Karolinska institutet. (u.å). Referensguide för APA. Hämtad 2019-05-14 från 

https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#bocker-bokenforfattare 

Kjellström. (2017). Forskningsetik. Henricson, M.(red.) Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml
https://doi.org/10.1080/09638288.2017.1315183
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2015.01.002
http://dx.doi.org/10.1016/j.pec.2015.01.002
https://tools.kib.ki.se/referensguide/apa/#bocker-bokenforfattare


30 
 

Llewellyn, A. (2016). Five Incredible Gifts of a Life-Changing Illness. Professional case 

management, 21(6), 263-265. DOI: 10.1097/NCM.0000000000000184 

Lovely, M. P., Stewart-Amidei, C., Page, M., Mogensen, K., Arzbaecher, J., Lupica, K., et al. 

(2013). A New Reality: Long-Term Survivorship With a Malignant Brain Tumor. 

Oncology Nursing Forum, 40(3), 267-274. DOI: 10.1188/13.ONF.267-274.   

Lucas, M. R. (2013). What brain tumor patients and their families have taught me. Journal of 

neuroscience nursing. 45(3), 171-175. DOI:10.1097/JNN.0b013e31829a40f6.  

McConigley, R., Halkett, G., Lobb, E., & Nowak, A. (2010). Caring for someone with high-

grade glioma: a time of rapid change for caregivers. Palliative medicine, 24(5), 473-

479. DOI: 10.1177/0269216309360118 

Mezue, W. C., Draper, P., Watson, R., & Mathew, B. G. (2011). Caring for patients with brain 

tumor: The patient and care giver perspectives. Nigerian Journal of Clinical Practice, 

14(3), 368-372. DOI: 10.4103/1119-3077.86786. 

 Palese, A., Romano, A., Moreale, R., & Magee, J. (2012). Do nurses risk underestimating the 

problems of patients with frontal lobe neoplasms? European Journal of Oncology 

Nursing, 16, 158-164. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.04.014   

Pawl, J. D., Lee, S., Clark, P. C. & Sherwood, P. R. (2013). Sleep Characteristics of Family 

Caregivers of individuals With a Primary Malignant Braintumor. Oncology Nursing 

Forum, 40(2), 171-179. DOI: 10.1188/13.ONF.171-179  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkings. 

Rinman, Å. (2009). Maligna gliom, en liten bok för dig som drabbats av hjärntumör. 

Svenska hjärntumörföreningen. 

Roy, C. (2009). The Roy adaption model (3. Ed.). Upper Saddle River: Pearson. 

 Salander, P., & Spetz, A. (2002). How do patients and spouses deal with the serious facts of 

malignant glioma? Palliative Medicine 2002, 16(4), 305-313. DOI: 

10.1191/0269216302pm569oa  

SBU (2014) Mall för kvalitetsgranskning av systematiska översikter enligt AMSTAR. 

https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_systematiska_oversikter.pdf 

Schmer, C., Ward-Smith, P., Latham, S., & Salacz, M. (2008). When a Family Member Has a 

Malignant Brain Tumor: The Caregiver Perspective. Journal of Neuroscience 

Nursing, 40(2), 78-84. 

Schubart, J. R., Kinzie, M. B., & Farace, E. (2008). Caring for the brain tumor patient: Family   

caregiver burden and unmet needs. Neuro-Oncology, 10(1), 61-72. DOI: 

10.1215/15228517-2007-040.  

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2011.04.014
https://doi.org/10.1191/0269216302pm569oa
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_systematiska_oversikter.pdf


31 
 

Sherwood, P., Hricik, A., Donovan, H., Bradley, S. E., Given, B. A., Bender, C. M., … Given 

C.W. (2011). Changes in Caregiver Perceptions Over Time in Response to Providing 

Care for a Loved One With a Primary Malignant Brain Tumor. Oncology Nursing 

Forum, 38(2), 149-155. DOI: 10.1188/11.ONF.149-155  

Sherwood, P., Given, B. A., Doorenbos., A. Z., & Given, C. W. (2004). Forgotten Voices: 

Lessons From Bereaved Cargivers of Persons With a Brain Tumor. International 

journal of Palliative Nursing. 2004, 10(2), 67-75. DOI: 

10.12968/ijpn.2004.10.2.12460.  

Skogen, K., Schulz, A., Dormagen, J. B., Ganeshan, B., Helseth, E. & Server, A. (2016). 

Diagnostic performance of texture analysis on MRI in grading cerebral gliomas. 

European Journal of Radiology, 85, 824-829. DOI:10.1016/j.ejrad. 2016.01.013 

Socialstyrelsen. (2011). Närståendebegreppet. Hämtad 2019-05-13 från 

https://www.socialstyrelsen.se/organ-

ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet  

Socialstyrelsen. (u.å). Socialstyrelsens termbank. Hämtad 2019-05-13 från 

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results 

Spetz, A., Henriksson, R., Bergenheim, T., & Salander, P. (2005). A specialist nurse-function 

in neurooncology: A qualitative study of possibilities, limitations, and pitfalls. 

Palliative and Supportive Care, 3(05), 121-130. DOI: 10.1017S1478951505050200  

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF]. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Stockholm: 

Svensk Sjuksköterskeförening.  

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF]. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska. Stockholm: Svensk Sjuksköterskeförening 

 Sterckx, W., Coolbrandt, A., Clement, P., Borgenon, S., Decruyenaere, M., De 

Vleenschouwer, S., … Dierckx de Casterlé, B. (2015). Living with a high-grad glioma: 

A qualitative study of patients’ experiences and care needs. European journal of 

oncology nursing, 19(4), 383-390 DOI:  http://dx.doi.org/10.1016/ 

j.ejon.2015.01.003  

Sterckx, W., Coolbrandt, A., Dierckx de Casterlé, B., Van den Heede, K., Decruyenaere, M., 

Borgenon, S., … Clement, P. (2010). The impact of a high-grade glioma on everyday 

life: A systematic review from the patient’s and caregiver’s perspective. European 

Journal of Oncology Nursing, 17(1), 107-117. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.04.006 

Torsler Andersson, H. (2019). Hjärntumör - Läs om symtom, behandling, orsak och prognos. 

Cancerfonden.  https://www.cancerfonden.se/om-cancer/hjarntumor  

http://termbank.socialstyrelsen.se/#results
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.04.006
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.04.006
https://www.cancerfonden.se/om-cancer/hjarntumor


32 
 

 Vendelø, T. W., Sørensen, J. C. H., & Delmar, C. (2018) Patients’ experiences and care need 

during the diagnostic phase on an integrated brain cancer: a case study. Journal of 

clinical nursing, 27(15-16), 3044-3055. DOI: 10.1111/jocn.14372 

Vetenskapsrådet (2016) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pd

f  

Whisenant, M. (2011). Informal Caregiving in Patients With Brain Tumors. Oncology 

Nursing Forum, 38(5), 373-381. DOI:  10.1188/11.ONF.E373-E381  

Wideheim, A. -K.,  Edvardsson, T.,  Påhlson, A., & Ahlström, G. (2002). A Family’s 

Perspective  on Living With a Highly Malignant Brain Tumor. Cancer nursing, 25(3), 

236-244. 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf


1 
 

BILAGA A SÖKMATRIS  

Databas & 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal lästa 

fulltext 

Antal valda 

artiklar 

PubMed 

24/9 2017 

(((nurse role) 

AND family 

caregiver) 

AND home 

nursing) AND 

burden. 

Journal 

Article, Free 

full text. 

8 8 4 1 

PubMed 

23/4 2019 

Brain 

neoplasms 

AND family 

AND Home 

Nursing, 

Journal 

Article 

39 16 5 1 

PubMed 

23/4 2019 

Brain tumor 

caregiver 

AND patient 

perspective. 

Full text  

Journal 

Article 

10 years 

17 8 8 1 

PubMed 

23/4 2019 

Brain tumor 

AND Family 

AND 

cargivers. Full 

text, 5 Years. 

76 64 10 1 

PubMed 

23/4 2019 

Brain tumor 

AND family 

caregivers 

AND needs 

Journal 

Article 

82 20 5 1 



2 
 

Cinahl Plus 

23/4 2019 

Brain 

neoplasms 

AND patient 

AND 

relatives, 

Publication 

date 2012-

2017, Full 

text, Journal 

Article, Peer 

Reviewed 

80 10 3 1 

Cinahl Plus 

19/5 2019 

Malignant 

brain tumor 

AND Patient 

AND Family, 

Peer 

Reviewed, 

Journal 

Article 

60 30 7 1 

Cinahl Plus 

20/5 2019 

Brain tumor, 

Family, 

Caregiver, 

Peer 

Reviewed, 

Journal 

Article, Full 

text 

47 39 11 3 



1 
 

 

BILAGA B RELEVANTA KVALITETSGRANSKNINGSFRÅGOR 

ENLIGT SBU (2014) 

Fråga↓Art.nr→ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Utgår studien från en 

väldefinierad 

problemformulering/ 

frågeställning? 

Ja  Ja  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja 

Är urvalsförfarandet 

tydligt beskrivet? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är kontexten tydligt 

beskriven? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns relevant etiskt 

resonemang? 
Ja  Nej Nej  Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja  

Är relationen 

forskare/urval tydligt 

beskriven? 

Ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är datainsamlingen 

tydligt beskriven? 
ja ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är datainsamlingen 

relevant? 
Ja Ja  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har forskaren hanterat 

sin egen förförståelse i 

relation till 

datainsamlingen? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja 

Är analysen tydligt 

beskriven? 
Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har forskaren hanterat 

sin egen förförståelse i 

relation till analysen? 

Ja Ja Ja  Ja Ja Nej Ja Ja Ja  ja 

Är resultatet logiskt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är resultatet begripligt? Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja  Ja 

Är resultatet 

överförbart till ett 

liknande 

sammanhang(kontext)? 

Ja Ja  Nej  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Är resultatet 

överförbart till ett annat 

sammanhang(kontext)? 

Nej Nej Nej  Nej Ja Nej Ja Ja Nej Nej 

Summa 13/ 

14 
12/ 

14 
11/ 

14 
13/

14 
14/

14 

12/ 

14 
13/ 

14 
14/ 

14 
12/ 

14 
13/

14 



1 
 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Art.

nr 

Författa

re 

Titel Tidsskrift 

År 

Land 

Syfte Metod Resultat Granskni

ng 

1 Gregg, 

N., Arber, 

A., 

Hutson, 

N., 

Guerrero, 

D., 

Wilson, 

S., Lucas, 

C., & 

Faithfull, 

S.  

Carers of 

patients 

with a 

primary 

malignant 

brain 

tumour: Are 

their 

information 

needs being 

met? 

 

British 

Journal of 

Neuroscienc

e Nursing  

2010  

Storbritanni

en.  

Syftet med 

studien är att ta 

reda på vilken 

tillgång samt hur 

svårt det är att få 

information som 

vårdgivare. 

Design: 

kvalitativ studie 

Population: 

22 deltagare 

Datainsamlin

g: Studien 

gjordes med 

hjälp av 22 

stycken 

intervjuer som 

hade frågor med 

öppna svar. 

Dataanalys: 

Den insamlade 

datan 

transkriberades. 

Två forskare 

som var 

involverade 

läste 

transkriberinge

n separat och 

kodad.  

 

Vårdare fann det 

svårt att hitta 

information om 

medicinering, 

vårdandet samt 

om jobbet av att 

vara vårdare. Det 

togs hjälp ifrån 

vänner för att 

kunna filtrera all 

information. Det 

var annars lätt 

hänt att all 

information blev 

deprimerande 

nyheter. 

13/14 

2 Halkett, 

G., Lobb, 

E., 

Rogers, 

M., Shaw, 

T., Long, 

A., 

Wheeler, 

H. & 

Nowak, 

A. 

Patient and 

caregiver 

perceptions 

of 

communicat

ion of 

prognosis in 

high grade 

glioma 

 

Journal of 

neuro-

oncology 

2011 

Australien 

Syftet i denna 

studie var att ta 

reda på 

patienters och 

vårdares 

upplevelse av 

kommunikatione

n vid ställd 

diagnos av 

högkvalitativt 

gliom och dess 

prognos. 

 

Design: 

Kvalitativ studie 

Population: 

19 patienter och 

21 

anhörigvårdare. 

Datainsamlin

g: En intervju 

med varje 

deltagare 

genomfördes.  

Dataanalys:  

Intervjuerna 

blev inspelade 

för att sedan bli 

transkriberade. 

Data 

analyserades 

med en 

jämförelsemeto

d. 

Resultatet i 

studien visar hur 

viktigt det är att 

balansera ärlighet 

med hopp i 

kommunikationen 

vid en dålig 

prognos. Studien 

visar även 

individens 

oförmåga att 

bearbeta 

information vid 

ställandet av en 

sämre diagnos. 

12/14 

3 Kahlili, Y. Ongoing 

transitions: 

The impact 

of a 

malignant 

brain tumor 

Axon 

2007  

Kanada 

Att presentera 

hur en 

hjärntumör-

diagnos kan 

påverka 

personen som 

Design: 

Detaljerad 

kvalitativ 

fallstudie 

Population: 1 

anhörigvårdare 

Man ska ge 

underlag och 

möjlighet för 

familjen att ta itu 

med diagnosen 

samt att de 

11/14 



2 
 

on patient 

and family 

 

får diagnosen 

och dennes 

anhöriga 

till 1 patient 

(totalt 2 

deltagare) 

Datainsamlin

g: personlig 

intervju 

Dataanalys: 

transkribering 

och bearbetning 

 

kommer kunna 

behöva ta hand 

om anhörig och 

hjälpa denne till 

att upprätthålla 

och/eller få en 

bättre livskvalitet. 

4 McConigl

ey, R., 

Halkett, 

G., Lobb, 

E & 

Nowak, 

A. 

Caring for 

someone 

with high-

grade 

glioma: a 

time of 

rapid 

change for 

caregivers 

Palliative 

medicine 

2010 

Australien 

Att beskriva 

upplevelser av 

familjemedlemm

ar som agerar 

vårdgivare till 

personer som 

diagnosticerats 

med höggradigt 

gliom och att 

beskriva deras 

informations- 

och stödbehov.  

 

Design: 

Framväxande 

kvalitativ design 

Population: 21 

anhörigvårdare 

till patient med 

hjärntumör 

Datainsamlin

g: 

Semistrukturera

d inspelad 

intervju baserat 

på relevant 

litteratur  

Dataanalys: 

intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades 

och 

analyserades 

genom frekvent 

jämförelse.  

Ett centralt tema 

blev “A Time of 

Rapid Change” 

och två subteman: 

“Renegotiating 

Relationships” 

och “Learning to 

be a Caregiver” 

uppkom för att 

beskriva 

anhörigvårdarnas 

erfarenheter. 

 

13/14 

5 Schmer, 

C., Ward-

Smith, P., 

Latham, 

S. & 

Salacz, 

M. 

When a 

Family 

Member 

Has a 

Malignant 

Brain 

Tumor: The 

Caregiver 

Perspective.  

 

Journal of 

Neuroscienc

e Nursing 

2008 

USA 

Att undersöka 

anhörigvårdar-

perspektivet i att 

vårda en patient 

som behandlas 

med kemoterapi 

som initial 

behandling mot 

sjukdomen. 

Design: 

Kvalitativ 

Population: 

10 

anhörigvårdare 

till patient med 

hjärntumör. 

Datainsamlin

g: Det gjordes 

semistrukturera

de intervjuer 

med 

anhörigvårdare 

och varje 

intervju ägde 

rum medan 

patienten var 

under 

behandling; alla 

patienter hade 

diagnosticerats 

inom 6 

månader. 

Dataanalys: 

intervjuerna 

transkriberades 

Resultatet visade 

att familjerollen 

förändras för 

anhörigvårdaren. 

Även om alla 

deltagare 

förväntade att det 

skulle bli 

förändring var de 

chockade över 

kvantiteten och 

djupet av 

förändringarna. 

14/14 



3 
 

och all 

identifierbar 

information 

togs bort efter 

analysen av 

materialet.  

6 Schubart, 

JR., 

Kinzie, 

MB. & 

Farace, E. 

Caring for 

the brain 

tumor 

patient: 

Family 

caregiver 

burden and 

unmet 

needs 

Neuro-

Oncology 

2007 

USA 

 

Att studera de 
specifika 
utmaningar som 
anhörigvårdare 
möter när de 
vårdar patienter 
som upplever 
kognitiva och 
beteende-
ändrande 
åkommor som är 
förknippade med 
hjärntumörer. 

 

Design: 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Population: 

25 vuxna 

anhörigvårdare 

I sällskap med 

patienter med 

hjärntumör på 

neuro-onkologi 

centrum 

Datainsamlin

g: 

semistrukturera

de kvalitativa 

intervjufrågor. 

Dataanalys: 

Teman fick 

komma fram ur 

data i kvalitativ 

analys. 

 

8 teman framkom 

i resultatet. 

Familjeproblem; 

Hantering av 

utmanade 

beteende; 

Personliga 

känslor; 

Navigering av det 

medicinska 

systemet; Följder 

av diskussion och 

praxis; Specifika 

behov av 

information för 

vårdgivare; 

Kommunikation 

med vårdgivare; 

Vårdgivares 

emotionella 

behov.  

12/14 

7 Sherwood

, P., 

Given, B. 

A., 

Doorenbo

s., A. Z. & 

Given, C. 

W. 

Forgotten 

Voices: 

Lessons 

From 

Bereaved 

Cargivers of 

Persons 

With a 

Brain 

Tumor 

Internation

al Journal 

of Palliative 

Nursing. 

2004 

USA 

Att utforska 

positiva och 

negativa 

aspekter kring 

att vårda anhörig 

med primär 

hjärntumör. 

 

Design: 

Kvalitativ studie 

Population: 

43 

anhörigvårdare 

i USA 

Datainsamlin

g:  Det gjordes 

kvalitativa 

enkäter med 

öppna frågor 

Dataanalys: 

innehållsanalys 

Sex teman 

identifierades från 

deltagarnas 

kommentarer: 

Jobbet att vårda, 

Informellt stöd, 

Formellt stöd. 

Information, Att 

hantera symptom 

och Livets 

slutskede. 

13/14 

8 Sherwood

, P., 

Hricik, 

A., 

Donovan, 

H., 

Bradley, 

S. E., 

Given, B. 

A., 

Bender, 

C. M., 

Newberry

, A., 

Hamilton

, R., & 

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 

USA 

Att undersöka 

hur 

familjemedlemm

ar till patienter 

med primär 

hjärntumör 

förändras till 

vårdgivarrollen 

och hur deras 

syn på 

förändringen 

ändras med 

tiden. 

 

Design: 

Beskrivande, 

kvalitativ 

intervjustudie. 

Population: 

10 

anhörigvårdare 

till patienter 

med 

hjärntumör 

Datainsamlin

g: 11 kvalitativa 

öppna frågor 

per telefon 

inom en månad 

av diagnos, sen 

4 teman framkom 

I resultatet. 

Patientförändring

; Det nya 

normala; 

vårdgivaranpassni

ngar och; 

Tillgången till 

stöd.  

14/14 



4 
 

Given 

C.W. 

igen 4 månader 

senare. 

Dataanalys: 

innehålls-analys 

för att hitta 

teman.  

9 Whisena

nt, M. 
Informal 

Caregiving 

in Patients 

with Brain 

Tumors 

Oncology 

Nursing 

Forum  

2011 

USA 

Att beskriva 

upplevelser av 

informell 

anhörigvård åt 

patienter med en 

primär 

hjärntumör 

genom att 

identifiera teman 

av 

vårdgivarupplev

elsen specifikt 

för denna 

population. 

Design: 

Kvalitativ studie 

Population: 

20 patienter 

med primär 

hjärntumör och 

deras 

anhörigvårdare. 

Inom National 

Cancer Istitute I 

södra USA. 

Datainsamlin

g: Gjordes 

genom inspelad 

dialog med 

anhörigvårdare. 

Dataanalys: 

datainsamlinge

n 

transkriberades 

och det gjordes 

genom att 

använda Parse 

beskrivande 

undersöknings-

metod. 

Vårdgivarna 

uttryckte 

svårigheter i att 

hantera kognitivt 

sjuka patienter. 

Vårdpersonal 

stöttade 

anhörigvårdare 

genom att 

tillgodose med 

information och 

att lyssna på 

anhörigvårdares 

berättelser. 

12/14 

10 Widehei

m, AK., 

Edvardss

on, T., 

Påhlson, 

A., & 

Ahlström, 

G. 

A Family’s 

Perspective 

on Living 

with a 

Highly 

Malignant 

Brain 

Tumor. 

Cancer 

Nursing  

2002 

Sverige 

Syftet var att 

beskriva hur det 

är att leva med 

en svår malign 

hjärntumör ur 

ett 

anhörigperspekti

v.  

Design: 

framåtsträvand

e beskrivande 

kvalitativ 

Population: 3 

familjer, 3 

patienter, 5 

anhöriga. 

Datainsamlin

g: 15 st 

Intervjuer som 

skedde 2-3 

veckor efter 

operation och 3-

6 mån efter 

sjukdomsuppko

mst. 

Dataanalys:  

Induktiv 

innehållsanalys 

har använts. 

Teman som 

beskriver: 

Uppkomst av 

sjukdom och få 

veta diagnosen; 

Vardagslivet; 

Mötet med 

personal och 

mottagning av 

information. 

13/14 

 

 

 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


