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Sammanfattning 

Personer med hjärntumör lever med fysiska, kognitiva och neurologiska symtom 

beroende på tumörens lokalisation, de lever med osäkra prognoser och oro för 

framtiden och deras anhöriga. Genom att anta ett holistiskt perspektiv kan 

sjuksköterskan värna om personens behov och erbjuda stödjande resurser. 

Litteraturstudiens syfte var att belysa hur vuxna personer med hjärntumör upplever 

dagligt liv. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie. I studiens resultat 

framkom att personer upplever begränsningar i vardagen till följd av sina symtom, att 

de upplever en förändrad psykosocial situation, att de har ett stort behov av 

information, men även att de har ett inneboende hopp och använder sig av 

copingstrategier. Sjuksköterskan bör se individen bakom sjukdomen, och 

uppmärksamma hens behov och önskningar. Informationen bör vara individuellt 

anpassad efter personens kognitiva förmågor och kommunikation med de anhöriga 

bör främjas. Sjuksköterskan bör ge emotionellt stöd och på så sätt stödja personen i att 

acceptera sin livssituation samt finna styrka och hopp. Mer forskning om personer 

med hjärntumör i arbetsför ålder krävs såsom hur de upplever möjligheten att få 

information om de långsiktiga konsekvenserna när de återgått till dagligt liv efter 

behandling.
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Abstract 

Persons with brain tumor lives with physical, cognitive and neurological symptoms 

depending on where the tumor is located, they live with unsure prognosis and anxiety 

about the future and their relatives. The nurse can protect the needs of the person and 

offer supporting resources by adopting a holistic approach. The aim of the study was 

to illustrate how adults with brain tumors experience daily life. The study was 

conducted as a general literature study. The result of the study illustrates persons 

experiencing limitations in daily life activities, a changed psychosocial situation, a 

need for information but also an intrinsic hope and strategies to cope. The nurse 

should see the individual behind the disease and pay attention to their needs and 

desires. The information given should be individually customized to the persons 

cognitive abilities and the communication with their relatives should be promoted. 

The nurse should give the person emotionally support and by that support the person 

in accepting their new way of living life and to feel strength and hope. More research 

about persons with brain tumor in working age is needed, such as how they 

experience the possibility to recieve information about the long-term consequences 

when they returned to daily life after treatment. 
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Inledning 

När en person får sjukdomen hjärntumör utgör det ett hot mot vad som definierar oss 

som människor på grund av de symtom som medföljer (Schubart, Kinzie & Farace, 

2008). Socialstyrelsen (2018) presenterade att 2016 diagnostiserades 1345 personer 

med primära tumörer i hjärna och övriga centrala nervsystemet i Sverige och det 

rapporterades 591 dödsfall av hjärntumör det året (Socialstyrelsen, 2018). Symtomen 

som en person med hjärntumör får beror på vilken del av det centrala nervsystemet 

som är påverkat och symtomen ändras allteftersom sjukdomen fortskrider (Chang et 

al., 2005). Symtom som kan uppträda är exempelvis kognitiva förändringar och 

motoriska svårigheter som påverkar deras dagliga liv genom att personerna får svårt 

att köra bil, handla och ta hand om sina barn till exempel (Chang et al., 2005). 

Personer över 60 år har sämre prognos för överlevnad och upplever ofta fler 

neurologiska begränsningar som till exempel minnessvårigheter och 

koncentrationsproblem efter resektion av tumören (Corell et al., 2018). De anhöriga 

upplever ofta att de saknar den information de behöver för att kunna ge sin 

familjemedlem stöd i det dagliga livet (Heckel, Hoser & Stiel, 2017). 

Omvårdnaden av personer med hjärntumör är komplex på grund av att sjukdomen 

påverkar de både fysiskt och psykiskt, vilket förutsätter att sjuksköterskan har 

holistiskt förhållningssätt för att kunna ge god omvårdnad. Genom att se personen ur 

ett helhetsperspektiv kan sjuksköterskan ge stöd och information individuellt anpassat 

till personen och de anhöriga (Petruzzi et al., 2013). I det nationella vårdprogrammet 

för patienter diagnostiserade med hjärntumör står det att alla patienter bör ha en 

kontaktsjuksköterska som ska fungera som en fast kontakt genom hela vårdförloppet 

för att kunna få bästa möjliga omvårdnad och stöd (Regionala cancercentrum i 

samverkan, 2018). 

Bakgrund 

Hjärntumör  

Tumörer i hjärnan delas in i olika undergrupper varav gliom är den vanligast 

förekommande, och de delas in i låg- eller högmaligna tumörer (Socialstyrelsen, 

2018). Gliom är den vanligast förekommande typen av primära maligna hjärntumörer 

och som i stor utsträckning manifesterar sig med allvarliga symtom som påverkar det 

dagliga livet för dem som drabbas (Boele et al., 2016). Gliom drabbar människor 

oavsett ålder, dock visar statistik på att högmalignt gliom förekommer mer frekvent 

hos individer mellan 55 och 74 års ålder medan lågmalignt gliom generellt drabbar 

generellt en yngre population (Socialstyrelsen, 2018).  

Beroende på tumörens lokalisation och egenskaper yttrar den sig genom olika symtom 

såsom olika fysiska, kognitiva och neurologiska nedsättningar (Langbecker, Ekberg & 

Yates, 2017). Initialt är det vanligt förekommande med huvudvärk följt av illamående 

och kräkning och trötthet (Chang et al., 2005). I relation till sjukdomens progression 
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utvecklas vanligtvis symtom som kognitiv svikt, personlighet- och 

beteendeförändringar, sensorisk nedsättning och bristande visuell 

uppfattningsförmåga (Boele et al., 2016). Även symtom såsom minnesförlust, 

illamående, kräkningar, huvudvärk, epilepsianfall och synproblem begränsar personen 

i sitt dagliga liv (Chang et al., 2005). 

Det mellanmänskliga mötet som vårdteoretisk referensram 

Joyce Travelbees teori om det mellanmänskliga mötet fokuserar på interaktionen 

mellan vårdare och individ (Kirkevold, 2000). Begreppen inom hennes teori bygger 

på en existentiell syn på världen i vilken mänskliga relationer, mening, lidande, 

kommunikation och människan som individ är de viktigaste begreppen. Travelbee 

menar att för att förstå vad omvårdnad bör vara måste förståelse finnas för vad som 

sker i det mellanmänskliga mötet (Kirkevold, 2000). 

Omvårdnadsbegreppet beskrivs av Travelbee som en process i vilken vårdaren är ett 

stöd för individen eller familj att hantera upplevelsen av sjukdom och att om möjligt 

förebygga den och finna mening i situationen (Kirkevold, 2000). Teorins huvudtes är 

att ohälsa är en personlig upplevelse och därav betonas vikten av att sjuksköterskan 

lägger mer vikt vid individens upplevelse av sjukdomen än medicinska diagnoser och 

bedömningar (Kirkevold, 2000). Travelbee betonar vikten av kommunikation som ett 

redskap för sjuksköterskan, som bör användas som ett medel för att nå målet för 

omvårdnaden, vilket är att hjälpa personen ska finna en mening och lära sig klara av 

sin situation. Kommunikationens syfte är därmed att utforska och möta individens 

behov (Kirkevold, 2000). I samband med omvårdnad av personer med hjärntumör kan 

det innebära att sjuksköterskan är ett emotionellt stöd, genom att personen får 

möjlighet att prata med sjuksköterskan om personliga samt svåra ämnen och på så sätt 

nå en viss grad av acceptans (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). 

Sjuksköterskans roll 

Omvårdnaden av en person med hjärntumör är komplex (Salander, Bergenheim & 

Henriksson, 1996) och för att vårda personen krävs kunskap om sjukdomen, dess 

behandlingar och konsekvenser såsom mental trötthet, kommunikationssvårigheter 

och oro (Schubart et al., 2008). På grund av de många kognitiva symtom som följer 

med en hjärntumör kan det vara svårt för personen att förmedla sina önskningar om 

hur de vill ha stöd i sitt dagliga liv, därav är det av vikt att personens individuella 

önskningar fångas upp tidigt i omvårdnaden (Schubart et al., 2008). Vid kognitiv svikt 

är det viktigt med struktur, tydlighet och att ge information stegvis samt att gott om 

tid avsätts för att undvika stresspåslag. Eftersom afasi är ett vanligt symtom vid 

hjärntumör bör sjuksköterskan tala långsamt och personen bör ha det lugnt omkring 

sig (Schubart et al., 2008). 
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Epilepsianfall drabbar många personer med hjärntumör och dessa anfall kan påverka 

den psykiska hälsan för personen i det dagliga livet genom att dem väcker känslor av 

otrygghet, oro, skuld och skam (Englot, Chang & Vecht, 2016). Undervisning och 

information kan erbjudas för att stärka de anhöriga och personens känsla av kontroll, 

ökad trygghet och ökat välbefinnande (Englot et al., 2016). 

Mental trötthet är vanligt förekommande hos personer med hjärntumör och påverkar 

deras livskvalité. Sjuksköterskan behöver följa upp progressionen av tröttheten i det 

dagliga livet kontinuerligt för att utvärdera lämpliga åtgärder och stöd (Asher, Bailey 

& Hughes, 2016). Forskning har visat att fysisk aktivitet har visat sig vara en 

intervention som har haft bra effekt för att minska graden av mental trötthet. Som 

sjuksköterska är det av vikt att stödja personen att hitta strategier för att finna balans 

mellan aktivitet och vila. På så sätt kan personen lättare orka med sin sjukdom och 

bevara sitt hopp (Asher et al., 2016). De sociala konsekvenserna för personer med 

hjärntumör är stora i det dagliga livet. Kognitiva symtom kan leda till att personen 

förlorar sin rörlighet genom att de mister sitt körkort och de kan förlorar sitt arbete 

vilket leder till att de mister ett socialt sammanhang där de känner att de har något att 

bidra med. Sjuksköterskans roll är att kartlägga personens sociala situation 

återkommande och ge stöd (Petruzzi et al., 2013). Genom att se personens upplevelse 

av sitt sociala sammanhang, arbeta familjeorienterat och erbjuda en professionell 

psykosocial omvårdnad kan sjuksköterskan ge ett gott omhändertagande av personens 

psykosociala behov (Petruzzi et al., 2013). 

I Patientlagen (SFS 2014:821) framgår det att alla patienter ska ha tillgång till en fast 

vårdkontakt. Detta i syfte att förbättra kommunikation och information mellan 

patienten och vårdenheten och för att stärka patientens delaktighet i sin vård. 

Sjuksköterskan ska även värna om personens intressen och önskningar (SFS 

2014:821). Enligt det nationella vårdprogrammet för personer med hjärntumör bör en 

vårdplan upprättas för att skapa trygghet och kontinuitet för personen och dess 

närstående (RCC, 2018). 

 

De anhörigas perspektiv 

Det är en livsomvälvande händelse för de anhöriga till personer som drabbas av 

hjärntumör (Mezue et al., 2011). När en familjemedlem drabbas av hjärntumör kan 

det leda till att de anhörigas livssyn ändras, vilket leder till psykosocial och fysisk 

stress som i sin tur kan leda till att de anhörigas syn på sin existens ändras för resten 

av deras liv om deras situation inte uppmärksammas och möts (Mezue et al., 2011). 

Den långsiktiga ansträngningen av att ta hand om en person med hjärntumör beror på 

hur allvarligt sjuka de är. Personens inställning till sin sjukdom påverkar ofta de 

anhörigas inställning och personens psykiska mående kan påverkas av hur väl de 

anhöriga orkar ge god omvårdnad (Mezue et al., 2011). Anhöriga upplever att rollerna 
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inom familjen förändras ju mer sjukdomen fortskrider och de får ta ett allt större 

ansvar för alla aspekter av familjens dagliga liv (Schubart et al., 2008).  

Problemformulering 

Att få diagnosen hjärntumör är en stressfylld och livsomvälvande händelse, både för 

personen som drabbas och de anhöriga. Många personer som insjuknar har olika 

symtom som påverkar dem i deras dagliga liv. För att kunna ge god omvårdnad är det 

viktigt att skapa en samlad bild av dessa personers upplevelse av att leva med 

hjärntumör. Således är det av värde att undersöka befintlig forskning om personers 

upplevelser av att leva med hjärntumör i dagligt liv. 

Syfte 

Syftet är att belysa hur vuxna personer med hjärntumör upplever dagligt liv. 

Metod 

Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2016). 

Datainsamling 

Inledningsvis genomfördes en överblickande litteratursökning i olika 

informationskällor såsom Pubmed, PsycINFO och CINAHL, för att skapa en översikt 

över det aktuella forskningsområdet. Dessa databaser valdes för att de är akademiska 

och kvalitetsgranskade databaser inriktade på omvårdnad (Östlundh, 2017). Efter 

detta utformades ett syfte utifrån förståelsen om det valda området efter den inledande 

litteratursökningen. Sökorden som valdes var hjärntumör, patient, upplevelse, dagligt 

liv och liv. Dessa översattes till brain tumor, glioma, neoplasms, patient, experience, 

daily life och life. Sökningarna i databaserna gjordes med den booleska operatorn 

AND för att kombinera sökorden och avgränsa sökningen (Forsberg & Wengström, 

2016). De artiklar som valdes ut till granskning granskades utifrån Carlsson & Eimans 

(2003) granskningsmallar. Dessa granskningsmallar utgår från olika frågeställningar 

angående innehållet i artiklarna. Artiklarna graderades från Grad I till Grad III varav 

Grad I motsvarar högst kvalitet. Begränsningarna som valdes var språket engelska 

och vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2009–2019, 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studier på vuxna samt att etiska principer tillämpats genom att till exempel en etisk 

prövning eller etiska överväganden ska ha redovisats i studien (Forsberg & 

Wengström, 2016). Studierna skulle även uppfylla minst Grad II enligt Carlsson och 

Eimans granskningsmall (2003) för att få inkluderas i litteraturstudien. 

Exklusionskriterierna bestod av studier på barn, artiklar skrivna på andra språk och 

artiklar skrivna utifrån andras perspektiv än personen själv. 
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Sökningar i Pubmed 

Pubmed är en akademisk databas med material från områden såsom omvårdnad, 

medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Materialet är främst på det 

engelska språket och det består till största del av vetenskapliga tidskriftsartiklar 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningen i Pubmed gjordes med fritextorden brain 

tumor, experience, patient och daily life. Begränsningarna var att de var skrivna på 

språket engelska och publicerade mellan åren 2009–2019. Sökningen resulterade i 23 

träffar. Alla titlar och abstrakt lästes. Fem artiklar granskades varav två motsvarade 

syftet och inkluderades i resultatet. Ytterligare en sökning med sökorden glioma, 

patient, experience och daily life genomfördes. Sökningen resulterade i åtta träffar 

varav samtliga titlar och abstrakt lästes. Fyra artiklar granskades varav en motsvarade 

syftet och inkluderades i resultatet. 

När en intressant artikel hittats kan referenslistan studeras för att finna artiklar som rör 

ämnet (Forsberg & Wengström, 2016). Genom så kallad related article i Pubmed i de 

två sökningarna hittades två artiklar som granskades och de motsvarade syftet och 

ingår därför i resultatartiklarna. 

Sökningar i PsycINFO 

PsycINFO är en akademisk databas med inriktning på internationell psykologisk 

forskning inom omvårdnad, medicin och andra liknande områden (Forsberg & 

Wengström, 2016). Sökningen genomfördes utifrån fritextorden brain tumor, patient, 

experience och life och begränsningarna var artiklar publicerade 2009–2019 och 

språket engelska. Sökningen resulterade i 10 träffar varav alla titlar och abstrakt lästes 

och tre artiklar granskades av vilka två artiklar svarade mot syftet och inkluderades i 

resultatet.  

Sökningar i CINAHL 

Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) är en etablerad och 

erkänd databas som innehåller referenser till fler än 5400 tidskrifter (Henricson, 

2012). Sökningen gjordes med fritextorden brain neoplasms, patient, experience och 

life. Begränsningarna som gjordes var engelska språket och artiklar publicerade 

mellan årtalen 2009–2019. Sökningen resulterade i 74 träffar varav samtliga titlar och 

20 abstrakt lästes. Sex artiklar granskades och en artikel svarade mot syftet och 

inkluderades i resultatet. 

Databearbetning 

Databearbetningen inleddes med att en artikelöversikt skapades över de åtta valda 

artiklarna. Dessa granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. 

Alla artiklarna i denna studie uppfyllde Grad I eller Grad II. Sedan bearbetades 

artiklarna enligt Forsberg & Engströms (2016) modell av en innehållsanalys. I steg ett 

skapades en överblick av artiklarnas resultat genom att de lästes flera gånger 
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(Forsberg & Wengström, 2016). Det som ansågs av betydelse för resultatet 

markerades. I steg två bildades koder i vilka materialet delades in; subtila symtom, 

fysisk och känslomässig trötthet, minnessvårigheter, huvudvärk, oro, osäkerhet, 

förändrat socialt liv, förlorat körkort, förändrade familjeroller, anhörigas stöd, 

komma tillbaka till arbetslivet, lång väg till diagnos, chock, missförstånd, frustration, 

kommunikationssvårigheter,  informationsbehov, långsiktiga konsekvenser, behov av 

stöd, hopp, styrka, god livskvalité, positiv attityd, fysisk aktivitet, välinformerade, en 

ny person. I steg tre kondenserades koderna in i trötthet, minnessvårigheter, 

huvudvärk, socialt liv, familjeroller, stöd, chock, missförstånd, 

kommunikationssvårigheter, långsiktiga konsekvenser, hopp, styrka och livskvalité. 

Slutligen i steg fyra delades materialet in i fem huvudteman: Begränsande symtom, 

psykosociala förändringar, betydelsen av information, hopp om ett gott liv trots 

sjukdom och användande av copingstrategier. 

Forskningsetiska överväganden 

Etik i forskning regleras i Sverige av lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460). Lagens syfte är att behålla respekten för människovärdet 

och att skydda den enskilda individen vid forskning. Forskning som inbegrips i lagen 

är forskning som innebär fysiskt ingrepp på en forskningsperson eller avliden person, 

som riskerar att skada individen fysiskt eller psykiskt och den avser även forskning på 

biologiskt material som kommer från en människa (SFS 2003:460). Forskning i 

Sverige måste godkännas av Etikprövningsmyndigheten som i början av 2019 ersatte 

de regionala etikprövningsnämnderna i Sverige (Etikprövningsnämnden, 2019).  

Nürnbergkodexen, Helsingforsdeklarationen och Belmontrapporten är välkända 

internationella etiska koder som betonar vikten av samtycke, balans mellan behov av 

ny kunskap och deltagarnas hälsa och som inflytelserikt påverkat medicinsk forskning 

(Kjellström, 2012). Belmontrapporten utfärdade tre grundläggande etiska principer 

som forskning ska genomföras enligt, vilket är att göra gott-principen, 

rättviseprincipen och respekt för personer. Principerna är menade som en ram som ska 

vara till hjälp när etiska dilemman uppstår (Kjellström, 2012). Göra gott-principen är 

uppdelad i två delar, dels att deltagarna inte får skadas och att riskerna för skada ska 

vägas mot studiens förtjänster. Rättviseprincipen handlar om allas rätt att behandlas 

lika och respekt för person-principen handlar om individens självbestämmande och 

om hur autonomin bör bevaras i forskningsstudier (Kjellström, 2012).  

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor är en kod som tar 

ställning för mänskliga rättigheter och den syftar till att göra sjuksköterskor medvetna 

om den etiska dimensionen som finns i all omvårdnad. Koden lyfter fram principer 

och rättigheter med syfte att skydda patienter mot skada (International Council of 

Nurses, 2012). Eftersom patienter med hjärntumör är en utsatt grupp på grund av de 

svåra symtom de har och deras osäkra prognoser är samtliga valda resultatartiklar i 

studien granskade och godkända av lokala etikkommittéer. 
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Resultat 

Begränsande symtom 

De subtila symtomen som först kom hos personer med hjärntumör var till exempel 

trötthet, försämrat minne, huvudvärk, koncentrationssvårigheter, sämre balans och 

förändrade sinnen (Liaset & Kvam, 2018; Sterckx et al., 2015; Walter et al., 2018) 

varav tröttheten upplevdes som den svåraste.  

Trötthet 

Tröttheten blev värre med tiden och var det symtom som många upplevde påverkade 

livskvalitén och välmående mest negativt. Att inte kunna ta del i alla delar av det 

dagliga livet såsom att handla, ha en hobby och träna var något som upplevdes 

frustrerande och begränsande (Molassiotis et al., 2010; Walter et al., 2018; Liaset & 

Kvam, 2018). En person beskrev att hon brukade fläta sin dotters hår och förhöra 

henne på läxan, men nu kunde hon inte det längre eftersom hon inte kunde lyssna, 

titta och fläta samtidigt, det blev för mycket för henne att klara av kognitivt (Sterckx 

et al., 2015; Walter et al., 2018). Liaset & Kvam (2018) belyser att tröttheten 

påverkade personerna både fysiskt och känslomässigt. Den fysiska tröttheten 

personerna upplevde visade sig genom att det blev en kamp att orka med vardagen. 

Det var oftast inte möjligt att gå tillbaka till heltidsjobb utan de orkade bara att jobba 

halvtid eller blev sjukskrivna och endast hade ork till att ligga på soffan. Personerna 

kämpade med att hitta balans mellan jobb och familj (Liaset & Kvam, 2018). Den 

känslomässiga tröttheten ledde till att en person i en studie uttryckte en önskan att hon 

kunde få känna sig som en vanlig person på dagen utan att behöva vara så trött jämnt, 

att det var en konstant kamp och en känsla av förlust att inte kunna orka det som hon 

kunde göra innan sjukdomen (Liaset & Kvam, 2018). Många personer upplevde att 

deras behov av stöd och hjälp kring hur dessa symtom påverkade det dagliga livet inte 

togs på allvar av hälso- och sjukvården (Langbecker & Yates, 2016; Walter et al., 

2018).  

Minnessvårigheter 

Minnessvårigheter var ett annat symtom som påverkade det dagliga livet, vilket 

manifesterades som att personerna glömde namn och platser samt att det medförde att 

det var svårt för dem att fullfölja uppgifterna i det dagliga livet (Molassiotis et al., 

2010; Walter et al., 2018). Det resulterade i att de behövde skriva ner schema för sina 

dagar och det förekom att de använde teknologi för att kunna fungera i situationer där 

det krävdes ett snabbt minne (Molassiotis et al., 2010). 

Huvudvärk 

Huvudvärk var ett symtom som många personer upplevde påverkade deras dagliga liv 

(Sterckx et al., 2015; Walter et al., 2018). Huvudvärk hade många olika uttryck, vilket 

för en del innebar att de upplevde det som om de befann sig i en bubbla, i en dimma 
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eller som ett fyrverkeri av smärta. Denna huvudvärk ledde till ökat intag av 

smärtstillande läkemedel för att orka med det dagliga livet (Walter et al., 2018). 

Många personer upplevde oro för smärtan som huvudvärken ledde till och de kände 

oro och osäkerhet för hur smärtan skulle utvecklas (Sterckx et al., 2015; Walter et al., 

2018).  

Funktionella symtom 

De funktionella symtomen som uppkom efter behandling var till exempel 

balanssvårigheter, kroppsdelar som blev svaga eller som inte fungerade som de skulle 

(Molassiotis et al., 2010; Walter et al., 2018). Detta ledde till stress och känslan av att 

förlorat sin fysiska förmåga och självständighet (Halkett et al., 2010; Molassiotis et 

al., 2010). Minskad förmåga att träna och utföra fysisk aktivitet var en vanlig följd av 

hjärntumör, vilket ledde till ångest och minskat välmående och livskvalité (Piil et al., 

2018). Med tiden lärde sig personerna att anpassa sig till sina funktionella och 

kognitiva förändringar genom att de blev medvetna om dem och gjorde förändringar i 

sitt dagliga liv för att kunna klara av de nya förutsättningarna (Molassiotis et al., 

2010; Piil et al., 2018). 

Psykosociala förändringar 

Många personer upplevde ett helt nytt och förändrat socialt liv, de förlorade körkortet 

vilket ledde till förlorad självständighet (Sterckx et al., 2015; Molassiotis et al., 2010; 

Halkett et al., 2010). Dessa sociala begränsningar ledde till att de tappade 

självförtroende vilket kunde leda till depression (Molassiotis et al., 2010; Halkett et 

al., 2010). De förlorade vänner och de förlorade sin roll i familjen och relationen som 

de en gång hade. Vissa vänner började undvika att prata med dem eller så pratade de 

enbart om sjukdomen (Sterckx et al., 2015). I familjen ändrades rollerna, personerna 

hade svårare att fullfölja sin roll i det dagliga livet i sin roll som förälder och partner 

(Halkett et al., 2010; Streckx et al., 2015). Många oroade sig för sina anhöriga och hur 

de påverkades av sjukdomen (Langbecker & Yates, 2016). Känslan av att förlora sin 

självständighet och att vara tvungen att förlita sig mer på sina anhöriga upplevdes av 

många som en börda (Liaset & Kvam, 2018; Sterckx et al., 2015; Halkett et al., 2010; 

Molassiotis et al., 2010). Hjälp och stöd från familj var även något som ledde till 

tacksamhet (Streckx et al., 2015; Halkett et al., 2010). Känslan av att ha någon 

bredvid sig som stöd och som de älskade och litade på var ovärderligt (Halkett et al., 

2010). Anhörigas stöd var dessutom viktigt under sjukdomstid, behandling och i 

processen att komma tillbaka till arbetslivet (Liaset & Kvam, 2018). Möjligheten att 

komma tillbaka till arbetet ökade hälsan, men arbetsgivarens förståelse och vilja att 

anpassa arbetssituationen var av stor vikt för personernas möjlighet att kunna 

återvända till sitt arbete. Personer upplevde det som positivt för hälsan att kunna 

arbeta igen, då de hamnade i ett socialt sammanhang istället för att stanna hemma 

(Liaset & Kvam, 2018). Möjligheten att kunna arbeta igen ledde till att många kände 

sig hela som människor och mindre som en börda (Molassiotis et al, 2010). Piil et al., 
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(2018) påpekar att ett socialt stöd är värdefullt eftersom det minskar risken att hamna 

i en depression (Piil et al., 2018).  

Betydelsen av information 

Walter et al. (2018) belyser den svåra och långa vägen till diagnos. Eftersom 

bristfällig information gavs vid första kontakt med sjukvården ledde det till att 

personer gick på upprepade läkarbesök innan deras symtom togs på allvar. Detta 

ledde till att personerna inte ville uppsöka sjukvården igen trots förvärrade symtom 

(Walter et al., 2018).  

Information i ett tidigt skede 

Detta resulterade i längre tid till diagnos och därmed sämre prognos för överlevnad. 

När personerna däremot kände att läkaren brydde sig om deras besvär och gav 

information om symtom och undersökningar, kände de sig lugna (Walter et al., 2018). 

Väntan på provsvar innan diagnosen var ofta påfrestande för personen och lite 

information gavs i detta skede (Halkett et al., 2010). Vid diagnostisering hamnade 

många i chock (Sterckx et al., 2015; Molassiotis et al., 2011) och personens känsla av 

rädsla och overklighet höll i sig länge efter de fått diagnosen och de kämpade med att 

förstå vad sjukdomen innebar. Den abrupta diagnosen kontra de subtila symtomen var 

svåra att hantera för personerna på grund av att de hade svårt att förstå att de fått 

hjärntumör då de inte kände sig sjuka (Streckx et al., 2015). Detta ledde till 

missförstånd då chocken gjorde det svårt för dem att ta in den information som gavs 

samtidigt som att vårdpersonal använde ett medicinskt språk som även den ledde till 

missförstånd. Personerna kände sig arga efteråt och missnöjda med hur diagnosen 

hade blivit levererad samt att de upplevde att vårdpersonal saknade finkänslighet 

(Molassiotis et al., 2011). Bristfällig information om den oklara prognosen och osäkra 

framtiden ledde till frustration och ökade risken att drabbas av ångest och depression 

(Halkett et al., 2010; Piil et al., 2015). Personerna hade olika strategier för hur de 

skulle få information om sin prognos. En del ville veta allt medan andra ville ha 

begränsad information (Piil et al., 2018). Allt eftersom sjukdomen utvecklade sig ville 

dock fler ha mer information om prognos och behandlingar (Piil et al., 2018). 

Möjlighet till att ställa frågor till vårdpersonal uppskattade många personer och de 

ville ha ärlig, direkt samt utförlig information för att på det sättet kunna förbereda sig 

för framtiden (Halkett et al., 2010; Sterckx et al., 2015). 

Kommunikationssvårigheter 

Kommunikationssvårigheter gjorde det svårt för personerna att få den information de 

behövde (Halkett et al., 2010). Informationsbehovet var individuellt, vissa vill ha 

information skriftligt medan andra vill ha den muntligt samtidigt som tiden när 

information gavs var viktig. Detta kunde bero på kognitiva nedsättningar såsom dålig 

syn eller minnesproblem eller individuella preferenser. Att ha med sig sina anhöriga 

på konsultationer ledde till ökat stöd och ökad möjlighet till att få mer information, 
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tack vare att personernas anhöriga kunde föra deras talan när de själva inte kunde 

kommunicera (Halkett et al., 2010). Personerna försökte inhämta information men 

kände många gånger att det ändå inte fanns så mycket de kunde göra på grund av sin 

osäkra diagnos och få behandlingsalternativ. En person beskrev det som en upplevelse 

av att sitta på läktaren till sitt eget liv (Halkett et al., 2010; Sterckx et al., 2015).  

Information om långsiktiga konsekvenser 

För de personer som tillfrisknade och fick möjlighet att komma tillbaka till arbetslivet 

ändrades informationsbehovet (Liaset & Kvam, 2018). De upplevde att när det var 

dags att komma tillbaka till arbetslivet fick de inte den information de behövde om 

hur de långsiktiga konsekvenserna av att ha haft hjärntumör och dess behandling mot 

denna skulle påverka deras vardag. De ville få information om hur de skulle hantera 

förändringarna det innebar för dem i deras dagliga liv (Liaset & Kvam, 2018). 

Langbecker & Yates (2016) belyser behovet av stöd vilket är som högst i början av 

sjukdomen, men personerna behöver mer information om vilka möjligheter till stöd 

de kan få av hälso- och sjukvård att klara av sitt dagliga liv (Langbecker & Yates, 

2016). 

Hopp om ett gott liv trots sjukdom 

Hopp var en styrka och essentiell faktor för personerna för att orka med att leva med 

sjukdomen och fortsätta kämpa samt för att ha en god livskvalité i det dagliga livet 

(Molassiotis et al., 2011; Sterckx et al., 2015; Piil et al., 2018). Hoppet handlade i det 

flesta fallen inte om att bli botad, utan om ett hopp om att den sista tiden i livet för 

personen skulle vara komplikationsfritt och tillräckligt symtomlindrat för att skulle 

kunna ha möjlighet till ett gott liv (Sterckx et al., 2015). Hopp kan komma till uttryck 

på många sätt men Piil, et al., (2018) menar att hopp kan manifesteras i en positiv 

attityd, en vilja att må så bra som möjligt i situationen, och att hoppet inte handlar om 

att överleva utan om att ha en god livskvalité trots diagnosen. Detta gjorde att 

personerna började leva hälsosamt och delta i hälsofrämjande aktiviteter (Piil et al., 

2018). En källa till hopp för vissa personer var att de umgicks mycket med sin familj 

(Sterckx et al., 2015). Genom att de levde en dag i taget och var glada över de små 

sakerna hölls också hoppet och glädjen vid liv (Liaset & Kvam, 2018; Sterckx et al., 

2015).  

Användande av copingstrategier 

Fysisk aktivitet var en strategi som personerna använde för att motverka depression 

vilket hade många fördelar både fysiskt och psykiskt (Piil et al., 2015). Personerna tog 

även hjälp av det stöd de kunde få av till exempel logoped för att kunna hantera sin 

afasi och fysioterapeuter för att kunna hantera funktionaliteten i sin kropp och därmed 

behålla god livskvalité (Langbecker & Yates, 2016). Andra strategier som personerna 

använde för att ta tillbaka en del av makten över sitt liv var genom att vara 

välinformerade, att de tog beslut om sin begravning eller att de vägrade ta emot 
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behandlingar (Sterckx et al., 2015). Det förnyade perspektivet på livet som personerna 

förvärvade ledde till att de ändrade om sitt liv, de pratade om sig själva som ”en ny 

person” (Molassiotis et al., 2011). Ökat psykiskt välmående kom från insikten om att 

döden är oundviklig, vilket gjorde att personerna uppskattade livet mer. Innan 

diagnosen hade de ingen önskan att leva men nu var den enda önskan de hade att 

njuta av vad livet hade att erbjuda (Molassiotis et al., 2011). Ett flertal personer gjorde 

förändringar i livet på grund av sin ökade medvetenhet om behovet att psykiskt och 

fysiskt justera sig till diagnosen, tex sålde sitt hus, skaffade rullstol och skaffade sig 

nya hobbys. Andra personer fick kontakt med sina spirituella sidor och började med 

till exempel yoga och meditation (Molassiotis et al., 2011). Genom att vilja återvända 

till sitt förvärvsarbete trots trötthet och minnessvårigheter kunde personer återfå lite 

av sin självständighet och kände sig därmed mer hela som människor och mindre som 

en börda (Liaset & Kvam, 2018; Molassiotis et al., 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion  

För att säkerställa kvalitén i en litteraturstudie är det av vikt att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till det som gjorts i det egna examensarbetet (Henriksson, 2012). För 

kvalitativ forskning finns fyra kvalitetskriterier vilka är trovärdighet, 

bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet. Dessa har betydelse för studiens 

tillförlitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att söka i CINAHL, Pubmed 

och PsycINFO, databaser inriktade på omvårdnad, kunde studiens trovärdighet stärkas 

och garantera att artiklarna höll hög kvalité (Forsberg & Wengström, 2017; Östlundh, 

2017).  

Studiens pålitlighet styrks genom att förförståelsen påverkar resultatet i minsta 

möjliga mån och förhållningssättet hålls neutralt (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det 

gjordes två sökningar i Pubmed. Den första sökningen gjordes med orden brain 

tumor, patient, experience, daily life med den booleska operatorn AND mellan varje 

ord. Begränsningar i alla sökningar var artiklar publicerade mellan 2009–2019 för att 

finna aktuell forskning. Sökningen resulterade i 23 träffar och två relevanta artiklar 

erhölls. Sökningen ansågs relativt smal därav valdes att göra en sökning till i Pubmed 

med orden glioma AND patient AND experience AND daily life, för att hitta artiklar 

med annat namn på hjärntumör. 8 träffar erhölls varav en artikel motsvarade syftet 

och tog med i resultatet. Därefter gjordes en sökning i databasen PsycINFO med 

sökorden brain tumor AND patient AND experience AND life vilket gav 10 träffar 

och två artiklar valdes att ta med i resultatet. I den första sökningen i CINAHL 

identifierades CINAHL headings, men ämnesord användes sedan inte i sökningen på 

grund av att relevanta fynd ansågs erhållas med fritextord. I sökningen i CINAHL 

användes en annan term för hjärntumör, brain neoplasms men i övrigt samma ord som 

de andra sökningarna. Sökningen ledde till 74 träffar varav en relevant artikel erhölls. 

Styrkan med att använda samma ord i alla sökningar är att sökningarna blir 

strukturerade och därigenom kan relevanta artiklar utifrån syftet fångas in i alla 
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databaser vilket stärker studiens pålitlighet. En svaghet i studien var att trunkering (*) 

inte användes i sökningarna patient och experience vilket kan ha lett till att relevanta 

fynd förlorats.  

En kvantitativ artikel och två artiklar med mixad metod valdes för att de ansågs kunna 

bidra med information om forskningsutvecklingen, och artiklarna som valdes hade ett 

innehåll som tog upp personers upplevelse i form av olika enkäter (Östlundh, 2017). 

Artiklarna som valdes ut till granskning kvalitetsgranskades enligt Carlsson & Eimans 

granskningsmall (2003). De skulle uppfylla minst Grad II för att få inkluderas och de 

skulle vara granskade av en etisk kommitté. De grupphandledningar som utfördes var 

ett stöd i processen för att säkra pålitlighet då kurskamrater och handledare granskade 

arbetet, vilket var till hjälp för att se till att analysen var grundad i data vilket stärker 

arbetets bekräftelsebarhet. Men det kan ändå antas att förförståelsen kan påverka 

dataanalysen till viss del (Henriksson, 2012). Det är relativt många mätinstrument i de 

valda artiklarna då både kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes vilket kan försvåra 

möjligheten att dra slutsatser av resultatet (Henriksson, 2012). I vissa enkäter 

användes en mall med förutbestämda frågor medan andra artiklar använde enkäter 

med möjlighet till öppna svar vilket kan påverka pålitligheten i resultatet eftersom 

forskarnas förförståelse kan ha påverkat de frågor som ställdes i enkäterna 

(Henriksson, 2012).  De inkluderade artiklarna kom från Australien (2), Belgien, 

Danmark (2), Norge och Storbritannien (2), vilket påverkar resultatets överförbarhet 

till Sverige (Henriksson, 2012). Det beror på att länderna har olika sjukvårdssystem, i 

USA finansieras vården av de enskilda individerna genom sjukförsäkring medan 

sjukvården i Sverige är subventionerad av staten. Många av de inkluderade studierna 

var dock utförda i länder med liknande sjukvårdssystem som Sverige vilket kan göra 

det möjligt att överföra resultatet till en omvårdnadskontext i Sverige (Henricsson, 

2012). 

Resultatdiskussion 

Syftet med arbetet var att undersöka hur personer med hjärntumör upplever sitt 

dagliga liv. I analysen av resultatet framkom det att leva med hjärntumör påverkar 

många delar av det dagliga livet, till exempel genom symtom som begränsar 

vardagen, sociala kontakter som förändras och upptäckten av inre styrkor i sin kamp 

mot cancern.  

Resultatet visade att ett av de mest begränsande symtomen i det dagliga livet var 

trötthet (Halkett et al., 2010; Langbecker & Yates, 2016; Liaset & Kvam, 2016; 

Molassiotis et al., 2011; Piil et al., 2018; Sterckx et al., 2015, Walter et al., 2018). 

Liaset & Kvam (2018) menar att mental trötthet påverkar en person både 

känslomässigt och fysiskt, vilket kan leda till minskad livskvalité. Walter et al., 

(2018) intervjuade personer i sin studie som sa att de upplevde extrem trötthet vilket 

ledde till att de inte kunde delta i alla delar av det dagliga livet. Tidigare forskning 

belyser att personers livskvalité påverkas av social isolering som en följd av trötthet 
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(Asher at al., 2016). Till exempel leder tröttheten till att inte kunna utföra fysisk 

aktivitet och hobbys. Många personers livskvalité blir så påverkad att det är av vikt att 

sjuksköterskan dokumenterar detta i deras vårdplanering och genom samtal stödja de i 

processen att acceptera sin situation och att göra det bästa utifrån de förutsättningar 

som råder (Asher et al., 2016). För att kunna ge god omvårdnad och stöd är detta 

något som sjuksköterskor bör uppmärksamma. Genom till exempel stödjande samtal 

kan sjuksköterskan ge personen stöd och råd om sin livssituation (Langbecker & 

Yates, 2016; Asher et al., 2016). Petruzzi, et al., (2013) menar att det är 

sjuksköterskans ansvar att ge god omvårdnad genom att kartlägga personens sociala 

sammanhang återkommande och arbeta familjeorienterat (Petruzzi et al., 2013). 

Travelbee belyser personens behov av emotionellt stöd för att kunna acceptera sin 

livssituation. Genom att sjuksköterskan lyssnar på personen och visar empati kan 

detta behov på så sätt uppmärksammas (Kirkevold, 2000). För att sjuksköterskan ska 

kunna stärka personens möjligheter att acceptera livets nya förutsättningar kan 

stödjande samtal som omvårdnadsåtgärd vara av betydelse. Sjuksköterskans 

omvårdnad bör utgå från personens behov och genom att utföra patientcentrerad 

omvårdnad kan ett förtroende skapas (Petruzzi et al., 2016). Sjuksköterskans roll är att 

sätta personens behov i centrum. Personen bör ses som en jämbördig partner i 

utformningen av sin omvårdnad. Sjuksköterskan ska göra det möjligt för personen att 

ha kvar och odla sina intressen. Det kräver att sjuksköterskan har vilja att lyssna på 

personen för att få god kunskap om personens behov, intressen och vanor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

Resultatet i denna litteraturstudie visar på att personerna upplever psykosociala 

förändringar efter att de diagnosticerats med hjärntumör (Halkett et al, 2010; 

Langbecker & Yates, 2016; Liaset & Kvam, 2018; Molassiotis et al., 2011; Piil et al., 

2018; Sterckx et al., 2015). Resultatet påvisade att det finns risk för depression är 

förebyggande hälsoinsatser för att stärka förhållandet mellan personen och de 

närstående betydelsefullt (Molassiotis et al., 2011; Halkett et al., 2010). Det minskade 

sociala stödet påverkar personer negativt eftersom det kan leda till minskad 

självkänsla. Att ses som enbart en patient av omgivningen kan påverka kärnan av en 

persons självbild och bör uppmärksammas för att kunna ge stöd (Sterckx et al., 2015). 

Piil et al., (2018) menar att sjuksköterskan i ett så tidigt stadie som möjligt ska stärka 

personens och de anhörigas kommunikationen kring situationen. Detta kan förebygga 

upplevd livskvalité, genom att det ökar personens välbefinnande att känna sig sedd 

och hörd. Genom att sjuksköterskan ger personen ökat stöd och förståelse ökar det 

personens upplevelse av välmående (Piil et al., 2018). Tidigare forskning påvisar att 

anhöriga påverkas och de upplever en rädsla och stress när en familjemedlem drabbas 

av hjärntumör. Om personen och de närstående har samma inställning och liknande 

psykiska mående påverkar det hur väl de anhöriga orkar kämpa med de förändrade 

familjerollerna och sin möjlighet att ge emotionellt stöd till sin sjuke familjemedlem 

(Mezue et al., 2011). Travelbee menar att viktiga begrepp i omvårdnad är mänskliga 

relationer, mening och kommunikation (Kirkevold, 2010). Relationen mellan 
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personen och de anhöriga är viktig att uppmärksamma och stärka genom 

sjuksköterskan ger information till de anhöriga om hur kommunikation fungerar och 

hur de bäst kan nå fram till sin familjemedlem och ge hen stöd. Ett relationsskapande 

mellan sjuksköterska och patient främjar också kommunikationsmöjligheterna, och 

genom det kan sjuksköterskan vara ett stöd för personen att finna en mening i livet 

trots sjukdom. Att sjuksköterskan uppmärksammar personens upplevelse och stödjer 

personen i att finna mening är minst lika viktigt som de medicinska aspekterna för att 

god omvårdnad ska kunna uppnås (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskans roll är att 

arbeta familjeorienterat och se personen i sitt sociala sammanhang och därmed kunna 

möta personens behov av psykosocialt stöd (Petruzzi et al., 2013). 

Resultatet av denna litteraturstudie visar att behovet av information om hur 

sjukdomen och behandlingarna påverkar personens dagliga liv är stort. Resultatet 

visar att personer med hjärntumör ofta har svårt att ta in information vilket gör att det 

krävs god kommunikationsförmåga och flexibilitet av sjuksköterskan (Halkett et al., 

2010; Molassiotis et al., 2011; Sterckx et al., 2015; Walter et al., 2018). Många 

upplever chock, rädsla och overklighetskänslor när de får diagnosen hjärntumör 

(Molassiotis et al., 2011, Sterckx et al., 2015; Walter et al., 2018). Det kan vara svårt 

för personer med hjärntumör att kunna ta in och förstå den information som ges på 

grund av deras kognitiva nedsättningar, vilket kan leda till missförstånd och 

frustration (Molassiotis et al., 2011). I resultatet kommer det fram att oklar 

information om prognos och framtid ökade risken för ångest och depression, då denna 

information om prognos och framtid kan vara svår att förutsäga (Halkett et al., 2010; 

Piil et al., 2015). Sterckx et al., (2015) påpekar att personer har individuella behov om 

vilken slags information de ville ha. Genom att ha ett vårdteam med olika 

professioner som samverkar i vården av personen kan personens informationsbehov 

om hur behandlingar och sjukdomen påverkar det dagliga livet lättare mötas (Halkett 

et al., 2010; Sterckx et al., 2015). En person upplevde att det tog tid för honom att 

förstå vad någon sa och ganska ofta var han tvungen att be de att repetera vad de sagt 

(Walter et al., 2018). Detta kan förebyggas genom att informationen även ges 

skriftligt så personen kan gå tillbaka och läsa vad som sagts (Walter et al., 2018). Att 

kombinera skriftlig information, muntlig information och att en anhörig är med på 

samtal kan underlätta hur informationen tas emot på grund av den osäkerhet och 

rädsla de har vilket kan göra det svårt att processa information direkt. (Halkett et al., 

2010). Liaset & Kvam (2018) menar att när personerna är friska nog att gå tillbaka till 

arbetet förändras deras behov av information. Liaset & Kvam (2018) menar att inte få 

god information om långsiktiga konsekvenser kan göra att personer tappar förtroendet 

för sjukvården vilket kan skada förhållandet mellan patient och vårdare. I resultatet 

framkommer att när personen är delaktig i sin egen vård känner hen sig värdefull och 

kan bevara sin självkänsla, vilket har visat sig vara mycket viktigt för att kunna skapa 

en vårdrelation med god kommunikation. Detta leder i ett längre perspektiv till att 

personen känner sig stärkt i sina egna styrkor (Sterckx et al., 2015). Tidigare 

forskning visar på att struktur och tydlighet är av vikt för god omvårdnad (Schubart et 
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al., 2008). Schubart et al., (2008) betonar vikten av att information ges stegvis och att 

gott om tid avsätts. Sjuksköterskan bör tala långsamt och de bör ha lugnt omkring sig 

vid samtal, detta på grund av de kognitiva nedsättningarna som personerna drabbas 

av. Den kognitiva svikten som till exempel minnes- och koncentrationssvårigheter gör 

det extra viktigt med tydlighet och struktur när information ges (Schubart et al., 

2008). En fast vårdkontakt till varje person är något som bör tillhandahållas för god 

omvårdnad, vilket uttrycks i det nationella vårdprogrammet för patienter med 

hjärntumör (RCC, 2018). Tidigare forskning visar att för att kunna hantera de 

förändringarna som kognitiva nedsättningar medför bör sjuksköterskan erbjuda 

personen och de anhöriga stöd och avlastning (Schubart et al., 2008). Ny forskning 

belyser vikten av god information och återkommande kontakter med sin 

kontaktsjuksköterska även när personerna blivit utskrivna för att få stöd att acceptera 

sin nya förändrade livssituation (RCC, 2018). Joyce Travelbee belyser 

kommunikationens betydelse för sjuksköterskan att kunna möta individen och hjälpa 

hen att klara av och acceptera sin situation. Att få hjärntumör är en situation som kan 

vara svår att acceptera och genom god kommunikation kan sjuksköterskan se och 

möta individens behov av information och stöd för att på så sätt ge bästa möjliga 

omvårdnad (Kirkevold, 2000). Travelbee menar att genom god kommunikation kan 

personen och sjuksköterskan möta varandra och sjuksköterskan kan anpassa 

informationen utifrån hur mycket personen orkar ta in (Kirkevold, 2000). Genom att 

sjuksköterskan ser individens behov och önskningar leder detta till att vården 

individualiseras och på så sätt ges större möjlighet för personen att känna sig sedd 

(Schubart et al., 2008). Det mellanmänskliga mötet med de anhöriga är en stor del av 

omvårdanden (Kirkevold, 2000). För att kunna stötta sin familjemedlem är 

information till de anhöriga viktigt. De anhöriga har ofta ett annat perspektiv och de 

behöver stöd i att klara av den fysiska och psykiska stress de drabbas av när rollerna i 

familjen ändras och när de får ta ett större ansvar i det dagliga livet. Sjuksköterskans 

ansvar är att ge de anhöriga råd och stöd. Sjuksköterskan kan ge information om den 

hjälp som samhället erbjuder. Genom att ge information om vikten av att vila kan 

sjuksköterskan hjälpa de anhöriga att orka ge god omvårdnad (Mezue et al., 2011). 

Hopp var något som återkom i resultatet. Personer känsla av hopp och skapande av 

copingstrategier var en viktig faktor för att orka kämpa (Liaset & Kvam, 2018; 

Molassiotis et al., 2011; Piil et al., 2018; Sterckx et al., 2015). Sterckx et al., (2015) 

menar att genom att kunna fortsätta att ta del i vissa aktiviteter i hemmet eller utanför 

kan personer känna sig hela och det kan styrka deras hopp. Sjuksköterskan bör leta 

efter sätt att kunna hjälpa personer att bibehålla hoppet (Piil et al., 2018; Sterckx et 

al., 2015). Piil et al., (2018) menar att genom att delta i hälsobefrämjande aktiviteter 

såsom fysisk aktivitet kan personer stärka sitt psykiska mående. Detta kan 

sjuksköterskan stödja personen att göra genom att ta hjälp av de olika professionerna i 

vårdteamet, till exempel fysioterapeut som kan ge råd och övningar (Piil et al., 2018). 

Människor känner glädje och hopp av att umgås med familj och vänner och av de små 

sakerna i livet och detta bör sjuksköterskan uppmuntra (Liaset & Kvam, 2018; 
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Sterckx et al., 2015). Personer som tog emot den hjälp och stöd som hälso- och 

sjukvård och samhället erbjöd för att kunna hantera sin situation, kände att de kunde 

ta tillbaka lite av makten över sitt liv vilket är av vikt för personens psykiska mående 

(Langbecker & Yates, 2016; Sterckx et al., 2015). Dödens närvaro ledde till att de 

uppskattade livet mer, och många personer gjorde förändringar i sitt liv för att kunna 

leva så gott de kunde utifrån sina nya förutsättningar. Copingstrategier såsom att göra 

förändringar i livet genom till exempel att skaffa nya intressen eller öppna upp 

spirituella sidor kan stärka personers psykiska mående (Molassiotis et al., 2011). 

Genom att kunna ta sig tillbaka till arbetslivet trots sjukdomens långsiktiga 

konsekvenser kan många få tillbaka sin självständighet och känsla av att de tillhöra en 

social samhörighet genom sitt yrke trots sjukdomens konsekvenser (Liaset & Kvam, 

2018). Tidigare forskning visar att de kognitiva nedsättningarna som medföljer 

hjärntumören påverkar personens psykologiska välbefinnande, då nedsättningarna 

orsakar stress (Englot et al., 2016). Sjuksköterskans roll är att hjälpa individen och 

anhöriga att klara av sin sjukdom, till exempel genom att ge stöd till personen att 

kunna arbeta igen (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskan bör framför allt stödja personen 

att finna en mening i situationen. Att finna mening i en svår situation som till exempel 

för personer med hjärntumör kan vara svårt. Känslan av att personen inte kan göra 

saker i det dagliga livet som de kunnat förut och deras förändrade livssituation 

påverkar också möjligheten att finna mening. Det är av sjuksköterskans ansvar att 

stöder personens strävan mot acceptans och även uppmuntra de att börja gå till 

kurator för att kunna fortsätta arbeta med de svåra känslorna av rädsla, förlust och 

osäkerhet inför framtiden (Kirkevold, 2000). 

Konklusion och implikation 

För personer som får hjärntumör ändras livet de tidigare levt. Personen och de 

anhörigas syn på sin existens förändras. Många personer upplever att vården inte tar 

deras symtom på allvar och att informationen som ges vid diagnosen är bristfällig. 

Många upplever även kognitiva symtom som begränsar deras dagliga liv och som 

påverkar deras relationer. Ändå har de ett inneboende hopp och en förmåga att 

anpassa sig till livets nya förutsättningar. Sjuksköterskan måste se individen bakom 

sjukdomen, uppmärksamma deras behov och önskningar. Det innebär att 

sjuksköterskan bör ge information enligt personens behov och utifrån deras kognitiva 

förmågor, men även lyssna på de anhöriga som känner sin familjemedlem bäst. Att 

stötta individen emotionellt är av vikt för att stärka personens inneboende styrkor och 

känsla av hopp.  

Hjärntumör är en komplicerad och komplex sjukdom som påverkar både personen 

och hens anhöriga i deras dagliga liv. Mer forskning behövs på vuxna och på hur 

information ges efter utskrivning. Genom mer forskning inom dessa områden kan 

vården av personer med hjärntumör utvecklas framåt och riktlinjer formas efter 

personer med hjärntumörs upplevelser av dagligt liv.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Pubmed PsycINFO CINAHL 

Hjärntumör Brain tumor/glioma Brain tumor Brain neoplasms 

Patient Patient Patient Patient 

Upplevelse Experience Experience Experience 

Dagligt liv Daily life Life Life 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

191223 – (+2) Ytterligare två artiklar som svarade mot syftet fanns i form av related article.

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

8/10 Pubmed 

Experience AND patient AND 

brain tumors AND daily life  

Limit: 2009–2019 23 13 2 2 

8/10 Pubmed 

Glioma AND patient AND 

experience AND daily life 

Limit 2009–2019 8 6 1 1 

10/10 PsycINFO 

Brain tumor AND patient 

experience AND life 

Limit: 2009–2019 10 10 2 2 

31/10 CINAHL 

Brain neoplasms AND patient 

AND experience AND life 

Limit: 2009–2019 74 20 6 1 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Halkett, G., Lobb, E., Oldham, L. & Nowak, A. (2010). The information and support needs of 

patients diagnosed with High Grade Glioma. Patient Education and Counseling, 79, 112–119. 

doi:10.1016/j.pec.2009.08.013 

Land  

Databas 

Australien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att förstå patientens upplevelse av att ha högmalignt gliom och att identifiera patientens 

behov av information och stöd under sjukdomstiden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded Theory 

Urval Patienterna rekryterades från en onkologisk avdelning på ett center som var specialiserat på 

cancer. De skulle ha fått sin diagnos inom det senaste året, var över 18 år och pratade engelska. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer som varade mellan 60 – 90 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant. Transkripten laddades in i programmet QSR 

Nvivo. Öppen, axial och selektiv kodning användes. De olika teman som forskarna fick fram 

analyserade de utifrån Maslows trappa. 

Bortfall Diskuterades ej. 

Slutsats Den insamlade datan visade att patienterna med höggradigt gliom var chockade, osäkra över 

framtiden, över hur de skulle planera livet och över den oklara prognosen. Alla patienter hade 

dock inte samma upplevelse, vissa ville inte prata om sin sjukdom. Andra orosmoment var rädslan 

för att få epilepsianfall, synnedsättning, hörselnedsättning, kommunikationssvårigheter och att inte 

kunna köra bil, vilket är något som skiljer patienter med hjärntumör från patienter med andra 

maligna cancerdiagnoser. Alla dessa faktorer påverkade patientens livskvalité, självständighet och 

dagliga liv. Något som hjälpte de att ta hand om sin hälsa, hålla sig fysiskt aktiva och fatta bra 

beslut var att kunna fortsätta jobba och ha kvar sin karriär. Studien identifierade patienternas 

behov av individualiserad information där de kognitiva nedsättningarna måste vara i åtanke 

Vetenskaplig  

kvalitet 

91%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Langbecker, D. & Yates, P. (2016). Primary brain tumor patients´ supportive care needs and 

multidisciplinary rehabilitation, community and psychosocial support services: awareness, referral 

and utilization. Journal of Neuro-oncology, 127, 91–102. doi:10.1007/s11060-015-2013-9 

Land  

Databas 

Australien 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan patienter med hjärntumörs hälsa och sjukdomens 

psykosociala resultat och undersöka vilka tjänster de använde för att få hjälp i deras dagliga liv 6 

månader efter diagnosen. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ ansats 

Deskriptiv statistik 

Urval Det rekryterades 40 vuxna som nyligen diagnosticerats med hjärntumör ur Queensland Cancer 

Registry. 

Datainsamling Datan insamlades genom intervjuer via telefon med deltagarna. Intervjuerna gjordes i början av 

studien och efter 3 månader. 

Dataanalys T-test eller Mann-Whitney u-test användes för att jämföra den insamlade datan över tid, beroende 

på variablernas normalitet. Linjär regression användes för att identifiera oberoende faktorer 

kopplade till de olika kategorierna. 

Bortfall Diskuterades ej 

Slutsats Trots riktlinjer som understryker vikten av att patienter med hjärntumör behöver psykosocial 

omvårdnad, god information, praktisk hjälp och ett gott samarbete med vårdgivarna, har många av 

dessa patienter behov som inte har setts och patienterna är inte heller medvetna om vilken hjälp de 

kan få. Med tanke på hur få remisser som skickas till psykiatrin behöver vårdpersonalen mer 

information och övning i att bedöma varje enskild patients psykosociala behov, och hur de ska 

kommunicera med patienten om dessa behov. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

90%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Liaset Frostad, I. & Kvam, L. (2018). Experiences of returning to work after brain tumor 

treatment. WORK, 60, 603–612. doi:10.3233/WOR-182768 

Land  

Databas 

Norge 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka den individuella upplevelsen av att komma tillbaka till arbete efter att ha 

undergått behandling mot hjärntumör. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval The Brain Tumor Association i Norge rekryterade fyra patienter som genomgått behandling och 

som haft anställning före och efter behandlingen mot hjärntumör 

Datainsamling Patienterna deltog i semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Texten från intervjuerna kondenserades till teman som delades in i underkategorier. Intervjuerna 

jämfördes med varandra och citat togs ut. 

Bortfall Diskuterades ej 

Slutsats Resurser som främjar hälsa behövs i processen att komma tillbaka till arbete efter behandling. 

Dessa resurser är motivation, självmedvetenhet, hjälp och uppmuntran att klara av det dagliga 

livet. Även faktorer som acceptans över sin nya livssituation, stöd från vårdgivare och anhöriga 

och en förstående arbetsgivare är av vikt. Vårdgivaren har en vital roll i att främja samarbetet 

mellan patient, anhöriga och arbetsgivare. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

71%, grad II enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Molassiotis, A., Wilson, B., Brunton, L., Chaudhary, H., Gattamaneni, R. & McBain, C. (2010). 

Symptom experience in patients with primary brain tumours: A longitudinal exploratory study. 

European Journal of Oncology Nursing 14, 410–416. doi:10.1016/j.ejon.2010.03.001 

Land  

Databas 

Storbritannien 

Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser av symtom hos patienter med hjärntumör och hur det 

påverkar deras dagliga liv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk innehållsanalys 

Urval Patienterna rekryterades från en avdelning specialiserad på onkologi i Storbritannien. Till 

avdelningen remitteras cancersjuka patienter från hela landet. Patienter med varierande grad av 

hjärntumör, både vänster- och högersidig fick delta. Av 24 patienter som erbjöds att delta gav 11 

samtycke, de övriga ansågs vara för svårt sjuka eller avböjde medverkan. Patienter med kognitiva 

hinder eller de med en förväntad livslängd på endast 6 månader eller mindre exkluderades från 

undersökningen. 

Datainsamling Deltagarna intervjuades utifrån semistrukturerade frågor. Uppföljande intervjuer hölls efter tre, 

sex och 12 månader. 

Dataanalys Deltagarnas beskrivning av deras upplevda symtom lästes företrädesvis upp och analyserades 

därefter med hjälp av ett ramverk utifrån Leventhals teori. Huvudbegrepp formades induktivt med 

utgångspunkt från transkriptionerna till intervjuerna, linjärt med det övergripande syftet av 

studien. 

Bortfall Till följd av ohälsa och död sjönk antalet medverkande inför varje uppföljning. Innan första 

utvärderingen dog två. Därefter försvann 3, 1 och 4 till kommande uppföljningar. Totalt 

analyserades 21 intervjuer. 

Slutsats Faktorer som ökar upplevd livskvalité är av högsta vikt för dessa dödligt sjuka patienter. 

Vårdgivaren bör därav ge tydlig information om vad patienterna kan förvänta sig av sin sjukdom 

och behandlingarna mot den. Patienterna bör också få hjälp av vårdgivaren att klara av de starkt 

försvagande symtomen såsom utmattning och kognitiva försämringar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

88 %, grad 1 enligt bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Piil, K., Jakobsen, J., Christensen, K.B., Juhler, M. & Jarden, M. (2015). Health-related quality of 

life and caregiver perspectives in glioblastoma survivors: a mixed-methods study. Journal of 

Neuro-oncology Nursing, 124, 185–195. doi:10.1007/s11060-015-1821-2 

Land  

Databas 

Danmark 

Pubmed 

Syfte Syftet var att utforska grad av fysisk aktivitet, orsak och prevalens av oro och depressiva symtom 

och livskvalité hos patienter med malignt gliom. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Statistisk analys och tematisk analys 

Urval 30 deltagare med nydiagnostiserat höggradigt gliom. Alla som inkluderades var 18 år eller äldre 

låg inlagda på Rigshospitalet i Köpenhamn. Ledningsforskaren fick tillsammans med kliniska 

specialister värdera deltagarna utefter deras kognitiva förmåga och avgöra om patienterna var 

kapabla till att delta i studien. 

Datainsamling Information om deltagarna granskades grundligen från patientjournaler och PRO (patient recorded 

outcome) data. Data samlades in vid fem upprepade tillfällen under en period på 52 veckor. 

Deltagarna fick besvara en enkät som skickades ut via mejl. 

Dataanalys Karnofsky Performance Status (KPS), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) subskala 

och The Functional Assesment of Cancer Therapy-Brain (FACT-Br) subskala användes. 

Enkätsvarens analyserades separat. 

Bortfall Inga exklusionskriterier men bortfall på grund av dödsfall. 

Slutsats Diagnosen höggradigt gliom leder till minskad fysisk aktivitet under fritiden. Stödjande vård med 

en rehabiliterande och palliativ inriktning är av värde under sjukdomstiden speciellt postoperativt 

när oron oftast är som störst. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

82%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens Piil, K., Jakobsen, J., Christensen, K. B., Juhler, M., Guetterman, T. C., Fetters, M. & Jarden, M. 

(2018). Needs and preferences among patients with high-grade glioma and their caregivers - A 

longitudinal mixed methods study. European Journal of Cancer Care, 27, 12806. 

doi:10.1111/ecc.12806 

Land  

Databas 

Danmark 

CINAHL 

Syfte Syftet var att identifiera behov för rehabilitering och professionellt stöd och hur det är kopplat till 

fysisk aktivitet, psykisk hälsa och upplevd livskvalité bland patienter med höggradig glioma och 

dess anhöriga. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Tematisk analys och statistisk analys 

Urval Patienter som var över 18 år, nydiagnostiserade med höggradigt gliom och som var funktionellt 

självständiga och som pratade och förstådde danska rekryterades från universitetssjukhuset i 

Köpenhamn. 

Datainsamling Deltagarna fick fylla i enkäter och delta i intervjuer. 

Dataanalys Intervjuernas transskript importerades i programmet NVivo9. Två forskare delade in datan i 

teman. De kvantitativa datan analyserades separat med t-test och detta utfördes med SAS 

statistical software. 

Bortfall Diskuterades ej 

Slutsats Sjukdomsförloppet för patienter med höggradigt gliom är en dynamisk process som upplevs olika 

bland patienter och anhöriga. Behoven de har inkluderar hjälp att kunna behålla hoppet efter 

diagnosen, få tidigt insatta hälsobefrämjande åtgärder, få strategier för att kunna hantera symtom 

och hjälp att kunna planera livet utifrån sin sjukdom. Patienterna har även behov av ökad empati 

vid patientutbildningar och att informationen som de får ges lugnt och sakta så att de hinner smälta 

och förstå den. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

88%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Sterckx, W., Coolbrandt, A., Clement, P., Borgenon, S., Decruyenaere, M., Vleesschouwer de, S., 

Mees, A. & Dierckx de Casterle, B. (2015). Living with a high-grade glioma: A qualitative study 

of patients' experiences and care needs. European Journal of Oncology Nursing, 19, 383–390. 

doi:10.1016/j.ejon.2015.01.003 

Land  

Databas 

Belgien 

PsycINFO 

Syfte Syftet var att öka förståelsen för hur patienter med högmalign hjärntumör upplever det dagliga 

livet och ta reda på vilken slags omvårdnad de behöver 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Grounded theory 

Urval Deltagarna rekryterades från onkologiska avdelningar tillhörande ett universitetssjukhus i Belgien. 

Endast de som blivit diagnostiserade med höggradigt gliom och behandlades med kemoterapi eller 

strålbehandling valdes att undersökas. 

Datainsamling Intervjuerna utfördes genom semistrukturerade frågor baserade på resultatet från en litteraturstudie 

som författarna skrivit sedan innan.  Frågorna utgick från ämnen såsom: diagnos, symtom, 

funktion, kommunikation och familjerelationer. Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant. 

Dataanalys Tre forskare analyserade datan utifrån Qualitative Analysis Guide of Leuven (QUAGOL). 

Forskarna läste intervjuerna självständigt och tog fram nyckelbegrepp. Därefter diskuterades varje 

enskild forskares förståelse av varenda intervju vid flera olika möten för att berika förståelsen av 

patientens upplevelse. Nya koncept diskuterades och därefter lästes intervjuerna på nytt vilket 

resulterade i kärnbegrepp. 

Bortfall Diskuterades ej 

Slutsats Livet ändras drastiskt för personer som får höggradigt gliom. Det finns ett behov för förståelse och 

stöd från vårdgivaren. Vårdpersonal behöver även se patienter som individer och uppmuntra de att 

se sin egen styrka 

Vetenskaplig  

kvalitet 

92%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Walter, F., Penfold, C., Joannides, A., Saji, S., Johnson, M., Watts, C., Brodbelt, A., Jenkinson, 

M., Price, S., Hamilton, W. & Scott, S. (2018) Missed opportunities for diagnosing brain tumours 

in primary care : a qualitative study of patient experiences. British Journal of General Practise, 

April 2019, 69, 224-235. doi:10.3399/bjgp19X701861 

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska patienter med hjärntumörs upplevelser av att värdera sina symtom, att söka 

hjälp och vägen till diagnos. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ ansats 

Tematisk analys 

Urval 39 vuxna patienter med nydiagnostiserad hjärntumör rekryterades från två sjukhus i England. 

Datainsamling Patienterna deltog i semistrukturerade intervjuer som var 45 – 90 minuter långa. 

Dataanalys Intervjuerna spelades in och skrevs ner ordagrant. Transkripten importerades i NVivo för kodning 

och organisering av den insamlade datan. Den tematiska analysen påbörjades direkt efter 

datainsamlingen. 

Bortfall Diskuterades ej 

Slutsats Mer än hälften av deltagarna i studien märkte av multipla subtila symtom sex månader innan de 

sökte hjälp. Många av dessa fick sedan gå på upprepade läkarbesök innan de togs på allvar och då 

kunde remitteras vidare och till slut få en diagnos. Genom en ökad medvetenhet om de subtila 

symtom som förekommer vid hjärntumör både hos primärvården och samhället, och fler tydliga 

riktlinjer kring dessa, skulle läkare inom primärvården kunna korta vägen till diagnos och därmed 

kunna lindra patientens upplevelser och även utgången av sjukdomen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

83%, grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003). 
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