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Sammanfattning 
Livet för en patient med hjärntumör förändras drastiskt. Patienter med hjärntumör 
upplever att sjukdomen tar deras självständighet och mening med livet. Syftet var att 
beskriva vårdarens upplevelser av att vårda en närstående med hjärntumör. En 
strukturerad litteraturstudie genomfördes, där tio artiklar analyserades med induktiv 
ansats. Litteraturstudiens resultat resulterade i en huvudkategori; ensamhet följt 
av fem underkategorier; vilsenhet, ovisshet, motvilligt maktövertagande, frustration 
samt längtan efter stöd. Vårdare till närstående med hjärntumör visade en stor 
påfrestning när de antog den vårdande rollen. Ett stort behov av stöd från 
vänner, familj och sjukvårdspersonal fanns. Den vårdande rollen innefattade inte 
enbart omvårdnad av den sjuke, utan även att axla ytterligare ansvar i vardagen så 
som att ta hand om ekonomin, hushållet och familjen. Denna litteraturstudie visar att 
när en anhörig blir vårdare till en familjemedlem med hjärntumör kan det vara en 
tillvaro av ensamhet. Denna ensamhet visade sig på flera olika sätt, såsom att känna 
sig vilsen, leva i ovisshet, hamna i ett motvilligt maktövertagande, känna sig 
frustrerad och känna en längtan efter stöd. För att hjälpa vårdarna i denna situation 
behöver vårdpersonalens rutiner och riktlinjer kring anhörigvård förbättras.  
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Abstract 

The life of a patient with brain tumor changes drastically. Patients with brain tumors 
experience that the illness robs them of their independence and life-meaning. The aim 
of this study was to describe the experiences of the caregiver. The study was 
conducted as a structured literature study in which ten articles were analyzed with an 
inductive approach. The literature study resulted in one main category; loneliness, and 
five subcategories; disorientation, uncertainty, reluctant takeover of power, 
frustration and longing for support. Caregivers of families with brain tumors showed 
a great strain when they accepted the caregiving role along with a need for support 
from friends, family and healthcare professionals. The caregiving role meant not only 
caring for the sick one, but also shouldering additional responsibility, such as the 
financials, the household and the family. This literature study shows that when a 
relative becomes a caregiver to a family member with a brain tumor there could be an 
existence of loneliness. This loneliness showed itself in many different ways, such as 
disorientation, uncertainty, reluctant takeover of power, frustration and longing for 
support. To help caregivers in this situation, care providers’ routines and guidelines 
on caregiving needs to be improved. 
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Inledning 
I Sverige diagnostiseras varje år cirka 1200 människor med tumörer i centrala 
nervsystemet, i dessa inkluderas hjärntumörer. För patienter med en hjärntumör är den 
beräknade 5-årsöverlevnaden cirka 30% (Nationella kvalitetsregister, 2020). 
Sjukdomen kan drabba alla åldrar, dock är det vanligaste att personer över 60 år 
drabbas (Socialstyrelsen, 2018). 
 
Hjärntumör är en sjukdom som upplevs skrämmande och svårhanterbar både för 
anhöriga och patienter. Patienter som får diagnosen hjärntumör har ofta svårt att förstå 
vad en hjärntumör är och vilken allvarlig sjukdom det är. Rädslan för vad som 
kommer att hända är ständigt närvarande för patienterna (Raju & Reddy, 2018).  
Anhöriga står vid sidan om och ser hur patienten förändras. Hjärntumören utvecklas 
och patienterna kan lida av bland annat minnessvårigheter, fatigue, 
koncentrationssvårigheter, depression, ledsamhet och oro (Affronti et al., 2018).  
 
Patienter som lider av hjärntumörer föredrar att vårdas hemma i det palliativa stadiet. 
Patienterna upplever då att de fyller behovet av sällskap och mellanmänsklig 
interaktion. Att kvarstanna i hemmet kan skapa större välbefinnande för patienterna 
då de inte känner sig som patienter på samma sätt som om de hade varit inlagda på 
sjukhus. En stor fördel med att kvarstanna i hemmet är närheten till vännerna och 
familjen (Bernstein et al., 2017).  
 
Definitionen av vårdare är enligt karolinska institutet den person som vårdar en annan 
som är i behov av hjälp på grund av sjukdom eller handikapp. En vårdare är inte alltid 
utbildad vårdpersonal utan kan även vara makar, vänner, föräldrar eller liknande 
(Karolinska institutet, u.å.).  
I denna litteraturöversikt kommer begreppet vårdare användas för att beskriva den 
anhöriga som vårdar sin närstående.  
 
 
Bakgrund 
De vanligaste symtomen för personer med hjärntumör är stroke, avsvimningar och 
huvudvärk. Patienten kan få personlighetsförändringar och kognitiva svårigheter 
(Brennan et al., 2018). Andra symtom som beskrivs vid hjärntumör är minnesförlust, 
koncentrationssvårigheter samt problem med rumsuppfattningen. Minnesförlusten kan 
även komma efter cellgiftsbehandlingen och kan då upplevas som att det som sägs 
hörs, men går inte in i hjärnan. Ytterligare problem och symtom som beskrivs är 
svårigheter med beräkning, ansiktsigenkänning och uppgiftssekvensering. Symtomen 
fatigue och krampanfall beskrevs som några av de vanligaste. Dessa hör ofta ihop. 
Krampanfall var mer vanligt förekommande om patienten upplevde höga nivåer av 
fatigue. Andra fysiska symtom är illamående, tarm- och blåsdysfunktion, minskad 
aptit, ökad hunger, viktökning, viktminskning, hårförlust av behandlingen, ödem samt 
sexuell dysfunktion. En svårighet med att skriva och tala kan även uppkomma, det vill 
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säga afasi, detta påverkade det vardagliga livet samt arbetsrollen. Att förlora 
arbetsrollen kan upplevas som att självständigheten och meningen med livet 
försvinner (Arblaster et al., 2019).  
 
Livet förändras drastiskt för patienter med hjärntumör och deras vårdare (Ahlberg et 
al., 2020). På grund av symptom får vissa patienter inte längre köra bil under 
sjukdomsprocessen vilket påverkar deras vardagliga liv utanför hemmet. Problemen 
inom hemmet kunde exempelvis handla om att ta sig till toaletten. Innan insjuknandet 
var det självklart, men i takt med att sjukdomsprocessen förvärrades sågs detta som 
något väldigt svårt då orken inte fanns kvar. Patienter med hjärntumör upplevs 
vidhålla ett gott mod trots svårigheter (Ahlberg et al., 2020). Genom att prioritera en 
bra sömnrytm, hålla en bra balans mellan vila och fysisk aktivitet och att äta 
regelbundet så kan kontrollen över livet återkomma. Att ha kontroll över sina liv var 
väsentligt för att patienter med hjärntumör skulle kunna må bra, om något oförutsett 
skulle inträffa så påverkade det patienternas mående väldigt negativt. Om sömnrytm, 
aktivitetsnivå och kost inte prioriteras blir det en drastisk ökning och intensitet av 
symtomen (Ahlberg et al., 2020). Det vanliga symtomet krampanfall kunde utlösas av 
bland annat stress och att patienten levde ett ohälsosamt liv. Detta var en av 
anledningarna till varför patienter med hjärntumör prioriterade att leva ett så 
hälsosamt liv som möjligt trots sin sjukdom (Affronti et al., 2017). 
 
Omvårdnadsteoretisk ram 
Egenvård är en omvårdnadsteori som utvecklades och publicerades för första gången 
under 1970-talet av omvårdnadsforskaren Orem i USA. Egenvård är enligt henne inte 
bara en patients förmåga att ta hand om sig själv utan även en anhörigs förmåga 
att vårda sin sjuka familjemedlem. En person behöver hjälp med omvårdnad när 
dennas behov av egenvård är större än kraften och förmågan denna person 
besitter. Närståendeomsorg beskrivs av Orem som det en vuxen person gör för att 
möta de omvårdnadsbehov en person har som resultat av ett hälsotillstånd som denna 
inte kan hantera själv. Egenvårdskapacitet beskrivs som en människas förmåga att 
förvärva kunskaper för att upprätthålla sin hälsa, så som god kosthållning och 
kunskap om motionens påverkan. Likaså är kapaciteten till närståendeomsorg en 
människas förmåga och kunskap att tillgodose en annan människas behov (Banfield 
& Berbiglia, 2018, Lindwall & Wiklund Gustin., 2012).  
 
Orem har identifierat åtta universella egenvårdsbehov, dessa är: 1. upprätthålla 
adekvat syreintag, 2. upprätthålla adekvat vätskeintag, 3. upprätthålla 
adekvat födointag, 4. omvårdnad avseende eliminationsprocesser och exkrement, 5. 
upprätthålla balans mellan vila och aktivitet, 6. upprätthålla balans mellan ensamhet 
och social interaktion, 7. förebygga risker för mänskligt liv, funktion och 
välbefinnande och den sista 8. främjande av mänsklig funktion inom utveckling 
(Banfield & Berbiglia, 2018). Enligt Orem kan en människa uppleva hälsa när hen har 
uppfyllt dessa åtta punkter. Förutom dessa åtta egenvårdsbehoven så kan sjukdomar 
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eller skador skapa egenvårdsbehov som är relaterade till 
hälsoavvikelsen. Egenvårdsbehoven kan även vara relaterade till mer psykiska 
områden, så som när en person tar på sig fler ansvarsområden och därmed börjar 
uppleva stress och ohälsa (Lindwall & Wiklund Gustin., 2012).  
 
Orem har skapat teorin om egenvårdsbalans som är uppdelad i tre delar; 
egenvårdsbrist, omvårdnadskapacitet och omvårdnadssystem (Lindwall & 
Wiklund Gustin., 2012). Egenvårdsbrist förklarar när en människa upplever 
egenvårdsbehov men inte har kapacitet att möta dessa behov. Det är mot denna brist 
som sjuksköterskan eller de anhöriga riktar fokus för att täcka upp för bristen eller för 
att stötta den närståendes egen kapacitet så denna själv kan, inom sin tid, täcka upp 
bristen och möta egenvårdskravet. Omvårdnadskapacitet är den kunskap och de 
färdigheter som utgör en grund för en sjuksköterskas professionella omvårdnad. 
Denna kunskap gör att en sjuksköterska kan genomföra adekvata interventioner för att 
patientens egenvårdskrav ska mötas. Omvårdnadssystem är samlingen av 
handlingarna som utförs av patienten, de anhöriga samt sjuksköterskan. Systemet ska 
leda mot målet att patienten ska återställa sin egenvårdsbalans (Banfield  & Berbiglia, 
2018). De tre varianterna av system som är identifierade av Orem är följande; 1. 
Fullständigt; I detta system är patienten till exempel medvetslös. Detta innebär att den 
egenvårdande förmågan är helt nedsatt och måste kompenseras i sin helhet. 
2. Delvis; I detta system samarbetar sjuksköterskan, patienten och de anhöriga för att 
möta de behov patienten själv inte kan möta. Patienten kan här möta de flesta 
universella behoven själv men behöver hjälp där hälsoavvikelsen påverkar förmågan. 
3. Stödjande/undervisande; I detta system kan patienten sköta egenvården själv men 
kan behöva hjälp av sjuksköterskan eller de anhöriga för att kunna utveckla sin 
förmåga (Banfield & Berbiglia, 2018, Lindwall & Wiklund Gustin., 2012). De 
närstående befinner sig ofta i den andra varianten av Orems omvårdnadssystem då de 
behöver hjälp med att möta de omvårdnadsbehov som uppkommer. Då de närstående 
ofta vill kvarstanna i hemmet blir vårdarna de som får täcka upp behovet då 
sjuksköterskan inte är närvarande (Affronti et al., 2017; Ahlberg et al., 2020; 
Arblaster et al., 2019; Bernstein et al., 2017; Brennan et al., 2018). 
 
 
Problemformulering 
Personer med hjärntumör är i behov av mycket omvårdnad. Då de gärna vill vårdas i 
hemmet ställs familjemedlemmar inför en svår situation då de blir vårdare till sin 
närstående. Upplevelserna av att vårda en närstående med hjärntumör är många och 
skiljer sig från varandra. Som sjuksköterska är det av vikt att ha insikt i situationen för 
att kunna förstå vårdarnas omvårdnadsbehov.   
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Syfte 
Syftet var att beskriva vårdarens upplevelser av att vårda en närstående med 
hjärntumör. 
 
 
Metod 
Studiens metod var en strukturerad litteraturstudie med induktiv ansats enligt 
beskrivning av Forsberg och Wengström (2016).  
 
 
Datainsamling 
En inledande överblick av det aktuella forskningsområdet gjordes. Sökningarna 
gjordes i tre olika databaser; CINAHL, PubMed och PsycINFO då dessa databaser 
omfattar ämnet omvårdnad inom forskning (Forsberg & Wengström, 2016). Efter 
artikelsökningen skapades en förståelse för det valda ämnet och ett syfte 
formulerades. Sökorden som användes var: hjärntumör, levande, vårdare, kvalitativ, 
omvårdnad, familj, upplevelse och stöd vilket översattes till engelska: brain 
neoplasm, brain tumor, living, caregiver, qualitative, caring, family, experience, 
nursing och support, se bilaga A. Anledningen till att många sökord användes var att 
hitta artiklar som stämde överens med det valda syftet. Samtliga titlar i 
informationssökningen lästes och artiklar vars titel och abstrakt verkade intressant och 
relevant för ämnet lästes igenom i sin helhet. Sökorden kombinerades med de 
booleska operatorerna AND och NOT för att avgränsa sökningen (Forsberg & 
Wengström, 2016; Friberg, 2017). Alla sökord användes på alla databaser, det är 
enbart de sökningar som resulterade i resultatartiklar som redovisas i bilaga B. 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska, att artiklarna skulle 
spegla de anhörigas upplevelser samt studier gjorda på vuxna anhöriga och patienter. 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2009–2019 och erhålla minst grad II vid 
kvalitetsgranskning enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
 
Sökningar i CINAHL 
CINAHL står för Culmulative Index of Nursing and Allied Health och innehåller 
artiklar där forskningsfokuset har varit omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik 
(Forsberg & Wengström, 2016). I CINAHL gjordes två sökningar som gav 
resultatartiklar. Dessa var med (deskriptionen) brain neoplasm [MH] samt användes 
fritextorden living, caregiver, qualitative och family, se bilaga B. I den första 
sökningen användes Brain neoplasm [MH] AND living AND caregiver AND 
qualitative med en artikelbegränsning på tio år. Sökningen gav 33 träffar där samtliga 
titlar lästes igenom. Utifrån relevans på titlarna lästes 15 abstrakt igenom och fem 
artiklar granskades. Endast en artikel svarade till angivet syfte. I den andra sökningen 
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användes Brain neoplasm [MH] AND family AND caregiver NOT children AND 
experience med en artikelbegränsning på tio år. Sökningen gav 100 träffar där 
samtliga titlar lästes igenom och tre artiklar var dubbletter från tidigare sökning. 
Utifrån relevans på titlarna lästes 40 abstrakt igenom och 20 artiklar granskades varav 
två artiklar valdes som svarade till angivet syfte. I den tredje och sista sökningen 
kombinerades sökningarna med sökorden caring och nursing. Dessa sökningar gav 
inga ytterligare resultatartiklar. 
 
Sökningar i PubMed 
I denna databas, PubMed, finns artiklar och forskning som rör medicin, omvårdnad 
och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). I databasen PubMed gjordes två 
sökningar som gav resultatartiklar som svarade på syftet. Sökorden som användes när 
resultatartiklarna fanns var brain neoplasm [MeSH] samt fritextorden caregiver, 
support, qualitative, family och brain tumor, se bilaga B. I den första sökningen 
användes Brain neoplasm [MeSH] samt fritextorden caregiver, support och 
qualitative. Den booleska operatorn AND användes för att kombinera sökorden. Även 
i denna sökning valdes en artikelbegränsning på tio år. Denna sökning resulterade i 41 
träffar där samtliga titlar lästes igenom och 25 abstrakt varav tre var dubbletter, åtta 
artiklar granskades i sin helhet och tre artiklar som svarade på syftet valdes ut. I den 
andra sökningen användes fritextorden brain tumor, family, qualitative och 
experience. Den booleska operatorn AND användes för att kombinera sökorden. 
Artikelbegränsningen var även här tio år för att kunna begränsa till de artiklar som var 
mest relevanta. Sökningen gav 21 träffar. Alla titlar lästes igenom och av dem lästes 
nio abstrakt, av dessa nio var sju artiklar relevanta för syftet. Av dessa sju artiklar var 
fyra dubbletter från tidigare sökningar. Sökningen resulterade i en resultatartikel. I 
den tredje och sista sökningen kombinerades sökningarna med sökorden caring och 
nursing. Dessa sökningar gav inga ytterligare resultatartiklar. 
 
Sökningar i PsycINFO 
PsycINFO är en databas som innehåller forskning från området psykologi inom bland 
annat medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). På denna databas 
gjordes en sökning som resulterade i tre resultatartiklar. Sökorden som användes var 
fritextorden Brain neoplasm, caregiver, support och qualitative. Även här användes 
den booleska operatorn AND för att smalna av och begränsa sökningen, se bilaga B. 
På PsycINFO gjordes en artikelbegränsning på tio år och gav 21 träffar. Samtliga 
titlar lästes igenom och två artiklar var dubbletter. Utifrån relevans på titlarna lästes 
tio abstrakt igenom och åtta artiklar granskades varav tre artiklar valdes ut som 
motsvarande till angivet syfte. I den andra och sista sökningen kombinerades 
sökningen med sökorden caring och nursing. Dessa sökningar gav inga ytterligare 
resultatartiklar.  
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Kvalitetsgranskning 
Samtliga artiklar som valdes till resultatet kvalitetsgranskades enligt Carlsson och 
Eimans bedömningsmall (2003). I artikelbedömningen bedöms olika artiklar utifrån 
olika frågeställningar som ger en viss poäng där summan av artikelbedömningen 
därefter räknas om till procent. Artiklarna kunde därefter graderas I-III där I stod för 
hög kvalité medan III stod för låg kvalité beroende på hur många poäng och därmed 
procent respektive artikel fick. Fem artiklar erhöll grad I, vilket är en procentsats över 
80% och fem artiklar erhöll grad II, vilket är en procentsats mellan 70–80%. 
 
 
Databearbetning 
Resultatartiklarna var av kvalitativ metod eller mixad metod och samtliga bearbetades 
enligt de fem stegen för analys av kvalitativ forskning (Forsberg & Wengström, 
2016). I steg 1 lästes samtliga artiklar individuellt igenom ett flertal gånger där fokus 
riktades mot artiklarnas resultat samt att försöka få en helhetsbild av respektive studie. 
I steg 2 identifierades huvudfynd från varje artikel. I steg 3 gjordes en 
sammanställning av samtliga artiklar och i steg 4 gjordes övergripande teman av 
kategorierna utifrån skillnader och likheter. I steg 5, det sista steget, formades 
resultatet och en tolkning av de framtagna teman gjordes. Steg 1 och steg 2 utfördes 
individuellt och steg 3, 4 och 5 gjordes gemensamt. I de artiklar som var av mixad 
metod gjordes en databearbetning enbart på den del av resultatet som var kvalitativ. 
Det gjordes en inledande databearbetning där samtliga tio artiklar bearbetades. En 
andra databearbetning gjordes vilket resulterade i en ny huvudkategori; ensamhet följt 
av fem underkategorier; vilsenhet, ovisshet, motvilligt maktövertagande, frustration 
samt längtan efter stöd.  
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Tabell 1: Resultatöversikt: Översikt över respektive artikels förankring i resultatet och 
dess kategorier.  
  Ensamhet   
  Vilsenhet   Ovisshet  

  
Motvilligt 
maktövertagande 
  

Frustration 
  

Längtan 
efter 
stöd  

Halkett et al. 
(2010)  

X    X  
 

X  

Delmar et al. 
(2019)  

X       X   

Chambers et al. 
(2015)  

 
X    X X  

Bender et al. 
(2011)  

        X 

Arber et al. 
(2013)  

  X        

Appelbaum et al. 
(2017)  

  X        

Cornwell et al. 
(2012)  

  X  X  X X  

Cavers et al. 
(2012)  

    X      

Whisenant (2011)  X  X    
 

X  
Borasio et al. 
(2013)  

    X      

 
  
 
Forskningsetiska överväganden 
För att få forska på människor, biologiskt material eller handha känsliga 
personuppgifter i Sverige så måste forskningen enligt lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor först genomgå en etikprövning med godkänt resultat 
(SFS 2003:460). Den myndighet som genomför dessa prövningar heter 
etikprövningsmyndigheten och är en statlig myndighet under 
utbildningsdepartementet (Etikprövningsmyndigheten, 2019). Det finns även 
deklarationer som är skrivna för att skydda människors värdighet under forskning, en 
av dessa är Helsingforsdeklarationen. Helsingforsdeklarationen säger bland annat att 
forskare måste ta de etiska och juridiska reglerna samt de reglerande normerna 
gällande forskning på människor i sitt eget land i åtanke men även följa 
internationella normer och standarder (World Medical Association, 2018). Enligt 13 
§, kapitel 1, i SFS 2003:460 står det att forskningspersonen i en undersökning ska 
lämna ett informerat samtycke. Detta måste vara frivilligt och ska vara efter att 
forskningspersonen har fått information om studien. Denna information ska innehålla 
en övergripande plan för forskningen, vad syftet är, vilka metoder som kan komma att 
användas, vilka följder och risker man ska vara beredd på, vem som är 
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forskningshuvudman, att deltagandet är frivilligt samt att forskningspersonen när som 
helst får lov att avbryta studien (SFS 2003:460). För att bedriva forskning på 
människor ska man ha en relevant utbildning inom etik och vetenskap samt vara 
kvalificerad. Om man ska forska på patienter eller människor som är friska så ska det 
finnas en läkare eller annan sjukvårdspersonal som överser forskningen (World 
Medical Association, 2018). Förutom Helsingforsdeklarationen så finns 
även Belmontrapporten (Office for Human Research Protections, 
1979). Belmontrapporten består av etiska principer för att minska de forskningsetiska 
problemen. De tre basprinciperna är; respekt för individen, skyldighet att göra gott 
samt rättvis behandling. Respekt för individen innebär att forskarna ska respektera 
individens autonomi samt att de individerna med förminskad autonomi har rätt till 
beskydd. Skyldighet att göra gott innebär att forskarna inte ska orsaka någon skada 
samt att de ska maximera möjliga fördelar och minimera möjliga skador. Skyldighet 
att göra gott innebär att behandla människor på ett korrekt etiskt sätt. Detta innefattar 
inte enbart genom att respektera deras beslut och skydda dem från skada utan även 
genom att göra uppoffringar för att säkerställa deras välbefinnande. Den sista etiska 
basprincipen är rättvis behandling, denna innebär att individer med samma 
förutsättningar ska behandlas lika, detta gäller såväl bördor som belöningar (Office 
for Human Research Protections, 1979). Samtliga studier som ingår i denna 
litteraturstudie redovisade etiskt godkännande från respektive myndighet eller 
organisation eller har tydligt redovisat att de följt de etiska principer som finns. I 
denna litteraturstudie bedöms nyttan överväga risken då det inte bedrivs någon ny 
forskning på människor, litteraturstudien nyttjar enbart befintliga studier för att 
sammanställa ett nytt resultat.   
 
 
Resultat 
I litteraturstudiens resultat framkom det övergripande temat ensamhet, med 
underkategorierna vilsenhet, ovisshet, motvilligt maktövertagande, frustration och 
längtan efter stöd. Underkategorierna redovisas utan inbördes mening.  
 

 
 
Figur 1. De kategorier och underkategorier som databearbetningen resulterade i.  
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Vilsenhet 
Vilsenhet baserades på artiklarnas beskrivningar av rollförändringen vårdarna 
genomgick samt ansvaret som följde den nya rollen (Delmar et al., 2019; Halkett et 
al., 2010; Whisenant, 2011). En drastisk fysiologisk förändring skedde på grund av 
behandlingen och förloppet av hjärntumören. De anhöriga till personerna med 
hjärntumör var tvungna att ta rollen som vårdare väldigt snabbt. Detta var en 
rollförändring som vårdarna inte alltid var beredda på då de inte hade någon kunskap 
om vårdande. Då kunskapen brast upplevdes en viss frustration från vårdarna i 
samband med omvårdnaden. Omvårdnaden som skulle bedrivas var inte enbart 
medicinering utan även av – och påklädning och hjälp med den personliga 
hygienen (Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Trots att de anhöriga antog en 
vårdande roll var de fortfarande anhöriga som oroade sig över sin 
närstående. Vardagen var fylld av både hopp och rädsla. Den sjuka närståendes 
personlighet förändrades ofta vilket gjorde så vårdarna upplevde att den närstående 
inte längre var samma person som den dagen de träffades. Vårdarna ville göra rätt 
saker i rätt situation vilket inte var lätt utan utbildning. Att vara ständigt mellan hopp 
och förtvivlan upplevdes som skrämmande och känslan av vilsenhet var ständigt 
påtagande (Delmar et al., 2019; Whisenant, 2011).  
 
Ovisshet 
Ovisshet baserades på artiklarnas beskrivning av vårdarnas behov och tillgång av 
information samt vilket stöd som erbjöds och användes (Appelbaum et al., 
2017; Arber et al., 2013; Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 
2012; Whisenant, 2011). Vårdarna upplevde att informationen som tillhandahölls var 
knapphändig och att den gavs på ett sätt som var skrämmande och chockerande då 
den ofta förmedlades på ett stressat och okänsligt sätt. Vissa av vårdarna angav att de 
hade önskat mindre information om sjukdomsprocessen och att mycket information 
hade givits utan deras eller den närståendes godkännande. Vårdarna önskade istället 
att få informationsblad samt personliga samtal om vad vårdarna hade att vänta och 
vad som förväntades av dem i den vårdande rollen (Appelbaum et al., 2017; 
Chambers et al., 2015). Vänner och familj till vårdaren och den drabbade uppgav att 
de ofta hade svårt med den förändrade personligheten och beteendet hos sin 
närstående, detta resulterade i att många vårdare upplevde bristande stöd från familjen 
och vännerna (Arber er al., 2013; Chambers et al., 2015). Vårdarrollen samt den 
förändrade relationen med den närstående var mycket stressande för vårdarna. 
Vårdarna upplevde då att tiden för att prioritera sig själv inte fanns. När vårdarna 
upplevde behov av stöd och hjälp för ångesten och ensamhetskänslan, visste de inte 
var hjälpen för detta fanns att få (Cornwell et al., 2012).   
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Motvilligt maktövertagande 
Motvilligt maktövertagande baserades på artiklarnas beskrivning av förändringen som 
skedde när den sjuka närstående kunde ta mindre och mindre ansvar i familjen och 
ansvaret då skiftade till vårdaren (Borasio et al., 2013; Cavers et al., 2012; Cornwell et 
al., 2012; Halkett et al., 2010). Då sjukdomen fortlöpte blev de närståendes kognition 
försämrad. Den närståendes korttidsminne, syn och koncentration blev sämre och 
därmed fick vårdaren ta ett större ansvar och därmed bedriva mycket omsorg. 
De symtom vårdarna tyckte var särskilt påfrestande var påverkan på minnet, talet och 
språket för den närstående. Vårdarna tvingades då ta beslut angående behandling, 
praktiska aspekter, ekonomi och mycket annat (Cavers et al., 2012; Cornwell et al., 
2012; Halkett et al., 2010). Då vårdarna fick lägga all sin tid på omvårdnad upplevde 
de nu att de inte hade tid att säga farväl till sin närstående eller att hinna reflektera 
över sin egen situation och hur denna skulle komma att utvecklas. Den närstående 
hade, enligt vårdarna, blivit ersatt med en person som var oförutsägbar och levde i sin 
egen värld utan förmåga att socialisera. Vårdarna uppfattade nu relationen mellan 
dem själva och deras närstående som förlorad (Borasio et al., 2013).  
 
Frustration 
Frustration baserades på artiklarnas redovisning av relationsförändringarna som 
uppstod när den sjuka anhöriga började förändras personlighetsmässigt, kognitivt och 
psykiskt (Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 2012; Delmar et al., 
2019). Hjärntumör kan både bidra med en positiv och med en negativ förändring i 
relationen. Den positiva förändringen kan, med tanke på den upplevelse de 
genomgick tillsammans, stärka relationen mellan vårdarna och den närstående. Den 
negativa förändringen i relationen leder till en frustration hos vårdarna 
eftersom vårdarna och de närstående inte kan kommunicera och förstå 
varandra (Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 2012). Hjärntumören påverkade 
även de närståendes personlighet. Vårdare till närstående med hjärntumörer 
fick ständigt vara på sin vakt för sin närståendes aggressivitet. 
Personlighetsförändringarna uttryckte sig i former som hett temperament, envishet, 
irritabilitet och humörsvängningar. Att hjälpa sin närstående med sitt vardagliga liv 
blev svårare och svårare i takt med sjukdomens förlopp. Vårdarna stod inför ett svårt 
dilemma, de ville göra rätt och bra saker för sin närstående men den förändrade 
personligheten gjorde det svårt. Ju längre tid det gick, desto mer hjälp och stöd 
behövde den sjuka närstående vilket resulterade i frustration och förtvivlan 
för vårdaren (Delmar et al., 2019).  
 
Längtan efter stöd 
Längtan efter stöd speglade det innehåll från artiklarna som belyser den frånvaro av 
social interaktion som vårdarna upplevde när de inte får tillräckligt stöd från vänner 
och familj (Bender et al., 2011; Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 
2012; Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Många vårdare upplevde att vetskapen 
om var de kunde få hjälp och stöd var väldigt svårt och att informationen från 
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vårdpersonalen inte var tillräcklig. Då informationen från vårdpersonalen brast sökte 
många vårdare själva upp information genom att söka på Internet eller vända sig till 
vänner och familj (Cornwell et al., 2012; Halkett et al., 2010). Stödet som 
efterfrågades av vårdarna var inte enbart hjälp med praktiska ting så som handling, 
städning, barnomsorg och matlagning. Ett antal av vårdarna upplevde även att de 
behövde hjälp med den emotionella delen för att kunna tala fritt om sina upplevelser 
och sitt mående. Det upplevdes som en viktig del av vårdarnas välmående att ha  
möjligheten att lämna sin sjuka närstående och ägna sig åt egna aktiviteter (Chambers 
et al., 2015; Whisenant, 2011). Stödet kunde komma från olika håll. Det stöd som 
erbjöds av vänner och familj var avgörande för vårdarnas känslomässiga hälsa och 
stödet från vårdpersonalen beskrevs som en styrka för vårdarna då de upplevde 
tillvaron som lättare när de visste att det medicinska sköttes av utbildad personal 
(Bender et al., 2011; Whisenant, 2011).   
 
 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Fyra indikationer på en god vetenskaplig kvalitet i forskning som har en kvalitativ 
ansats är begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  
 
För att säkerställa trovärdigheten samt erhålla god kvalitet på resultatartiklarna i 
litteraturstudien genomfördes artikelsökningen i databaserna CINAHL, PubMed 
och PsycINFO då dessa databaser omfattar ämnet omvårdnad inom forskning. Ett 
annat steg som gjordes för att säkerställa trovärdigheten i litteraturstudien var att 
samtliga resultatartiklar lästes och kvalitetsgranskades individuellt och därefter 
gjordes en gemensam sammanställning (Forsberg & Wengström, 2016). För att 
säkerställa trovärdigheten ytterligare gjordes en kvalitetsgranskning enligt Carlsson 
och Eimans granskningsmall (2003), där samtliga tio artiklar bedömdes erhålla god 
kvalitet och uppfyllde minst nivå två i granskningsmallen (Carlsson & Eiman, 
2003). Då det var första gången båda författarna till denna litteraturöversikt 
genomförde ett sådant arbete kan detta ha påverkan på datainsamlingen, resultatet och 
analysen (Henricson, 2017).  
 
För att stärka pålitligheten eftersträvades en systematisk strategi i datainsamlingen 
genom att genomföra samtliga sökningar på samtliga databaser, detta för att inte 
riskera att missa relevanta artiklar (Henricson, 2017). Pålitligheten i 
litteraturstudien styrks genom en noggrann redovisning av datainsamlingen samt en 
kontinuerlig diskussion. Kvaliteten av litteraturöversikten säkrades genom att enbart 
välja artiklar som erhöll god kvalitet enligt Carlsson och Eimans granskningsmall 
(2003).  Sökorden som användes valdes för att dessa ansågs spegla det valda syftet 
och frågeställningen på bästa sätt. Svårigheter var att trots valda sökord uppkom 
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många artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna.   
Ett flertal sökningar i de olika databaserna gjordes vilket genererade tio 
resultatartiklar trots önskan om fler. Den begränsande tidsramen för resultatartiklarna 
kan ha lett till bortfall av relevanta resultatartiklar. I framtida studie kan utökning av 
tidsramen vara aktuellt för ett större omfång av artiklar. Styrkan i resultatartiklarna 
var att de erhöll en god kvalitet samt svarade till syftet. Resultatartiklarna i 
litteraturstudien använde olika former av design vilket gav olika nyanser av 
upplevelsen av att vårda en anhörig med hjärntumör.  
 
En faktor som kan ha påverkat pålitligheten till viss del är att en av författarna hade 
en viss förförståelse då en närstående gått bort i en hjärntumör. Denna förförståelse 
diskuterades för att minska risken för påverkan på resultatet (Henricson, 2017). 
Förförståelsen kan även ses som en styrka i denna litteraturstudie då det leder till en 
annan typ av förståelse för vårdarnas situation.  
En annan faktor som kan ha påverkat pålitligheten är att trunkering (*) inte 
kombinerats med sökordet experience. Detta kan ha lett till att studien gått miste 
om relevanta artiklar. 
 
Studierna som användes var genomförda i olika länder; Australien, Danmark, USA, 
England, Tyskland och Skottland. Majoriteten av länderna är europeiska och 
resultatet kan då anses vara överförbart till andra länder i Europa, så som Sverige och 
det svenska samhället men även länder i västvärlden med liknande sjukvårdssystem.   
  
Resultatdiskussion  
När en obotlig sjukdom drabbar en familjemedlem ställs anhöriga inför en obekant 
och ofrivillig situation. Denna litteraturstudie visar att när en anhörig blir vårdare till 
en familjemedlem med hjärntumör kan det vara en tillvaro av ensamhet. Denna 
ensamhet visade sig på flera olika sätt, såsom att känna sig vilsen, leva i ovisshet, 
hamna i ett motvilligt maktövertagande, frustrerad och en längtan efter stöd 
(Appelbaum et al., 2017; Arber et al., 2013; Bender et al., 2011; Borasio et al., 2013; 
Cavers et al., 2012; Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 2012; Delmar et al., 2019; 
Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Rehnsfeldt (2017) skriver att ensamhet kan 
anses vara ett kännetecken på existensen och därmed en naturlig del av tillvaron. 
Ensamhet kan även upplevas i en gemenskap eller vara en förutsättning för 
gemenskap. Omvårdnadsforskaren Rehnsfeldt problematiserar ensamhet i relation till 
ömsesidighet och gemenskap. Den ensamhet som vårdarna i litteraturstudien beskrev 
kan ses som en förlorad gemenskap med den nära familjemedlemmen (Rehnsfeldt, 
2017). I en gemenskap finns ett etiskt krav att vi tar hand om varandra. Vårdarna i 
litteraturstudien upplever ett etiskt krav att vårda sin närstående. För vårdarna upplevs 
pliktetiken vara stor. Pliktetik är när människor dras till att utföra den handling som 
anses vara rätt. Denna etiska teori lägger vikt vid att respektera värdet i exempelvis de 
närståendes autonomi. Det etiska kravet på vårdarna blir i denna situation att 
osjälviskt vårda sin närstående (Kjellström & Sandman, 2014). Det är möjligen det 
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som uttrycks i beskrivningar av ensamhet som vilsenhet, ovisshet, motvilligt 
maktövertagande, frustration och längtan efter stöd. För en sjuksköterska kan det vara 
lättare att möta vårdande anhöriga om kunskaper om upplevd ensamhet för dessa 
beaktas. Ensamhetens vilsenhet kan bli vägledande för det samtal som en 
sjuksköterska i till exempel hemsjukvård kan ta initiativ till. 
 
Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt tänkande. Detta innebär att 
sjuksköterskan ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna samt patientens 
värderingar och tro. International Council of Nurses (ICN) nämner att respekten för 
självbestämmande, integritet och värdighet ska vara ständigt närvarande i 
omvårdnadsarbetet (ICN, 2012). För vårdarna och de närstående innebär detta att de 
själva får välja om vården ska bedrivas i hemmet eller på en sjukhusinrättning samt i 
vilken utsträckning de vill ha stöd och hjälp från sjukvårdspersonalen. 
Patienterna som har uttryckt en vilja att kvarstanna i hemmet under det palliativa 
stadiet har enligt självbestämmandeprincipen detta som rättighet.  
 
De anhöriga som antagit den vårdande rollen till de närstående med hjärntumör var i 
stort behov av stöd. Stöd och hjälp i hemmet bör erbjudas men även samtalsstöd samt 
genomgång av information på ett lämpligt sätt (Bender et al., 2011; Chambers et al., 
2015; Cornwell et al., 2012; Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). ICN skriver att en 
sjuksköterska ansvarar för att ge information till patienter och enskilda personer på ett 
sätt som anses vara tillräckligt, korrekt och lämpligt. Denna information är sedan det 
som ligger till grund för det informerade samtycket. Då omvårdnad är ett av 
sjuksköterskans kompetensområden så kan även en sjuksköterska bidra med 
information om omvårdnad till vårdaren så denna kan bedriva korrekt omvårdnad av 
sin närstående (ICN, 2012).    
 
Denna litteraturstudie pekar mot att vårdarna har ett omvårdnadsbehov. Detta 
omvårdnadsbehov kan kopplas till omvårdnadsdiagnoserna förändrande 
familjerelationer samt överansträngning i samband med vårdansvar vilka står 
beskrivna i NANDA. Förändrade familjerelationer definieras som en förändring av 
relationerna i en familj och hur väl familjen fungerar i den förändrande relationen. De 
kännetecken som var relevanta till denna litteraturstudie var bland andra att det fanns 
en förändring av delaktigheten i beslutsfattandet, en förändring i 
kommunikationsmönster samt en förändring i tillgången till känslomässigt stöd. De 
relaterade faktorerna till den förändrade familjerelationen kunde vara förändring av 
hälsotillstånd hos en av familjemedlemmarna samt en maktförskjutning inom 
familjen (NANDA, 2014).  I underkategorin motvilligt maktövertagande beskrevs den 
stora rollförändring som vårdarna stod inför. Vårdarna i litteraturstudien fick en större 
bestämmande och framträdande roll i relationen vilket inkluderade bland annat ansvar 
gällande ekonomin och praktiska ting i hemmet (Borasio et al., 2013; Cavers et al., 
2012; Cornwell et al., 2012; Halkett et al., 2010). Detta kan knytas an 
till NANDAs (2014) beskrivning av kännetecken för förändrade familjerelationer.   
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Omvårdnadsdiagnosen överansträngning i samband med vårdansvar definieras som 
en svårighet att fullgöra sin vårdarroll i familjen eller som närstående. De 
kännetecken som var relevanta för denna litteraturstudie var bland andra att det fanns 
bristande tid för vårdaren att tillgodose sina egna behov, att det fanns otillräckligt 
socialt stöd samt att vårdaren inte var mogen för vårdarrollen (NANDA, 2014). Dessa 
kännetecken kan kopplas till litteraturstudiens underkategorier ovisshet samt 
vilsenhet. I underkategorin ovisshet beskrevs vårdarnas situation som något mycket 
stressfullt och vårdarna upplevde i sin tur att det inte fanns utrymme eller tid för att 
prioritera sig själv (Appelbaum et al., 2017; Arber et al., 2013; Chambers et al., 2015; 
Cornwell et al., 2012; Whisenant, 2011). Detta kan knytas an till kännetecknen att det 
fanns bristande tid för vårdaren att tillgodose sina egna behov samt att det fanns 
otillräckligt socialt stöd (NANDA, 2014). I underkategorin vilsenhet beskrevs 
vårdarnas rollförändring som skedde när de gick från att vara anhöriga till att vara 
vårdare samt det oväntade ansvaret som följde den nya rollen (Delmar et al., 
2019; Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). Detta kan knytas an till NANDAs 
kännetecken att vårdaren inte var mogen för vårdarrollen.   
 
Orem beskriver i sin teori om egenvårdsbalans att om en människa upplever ett 
egenvårdsbehov som inte går att möta med den egna omvårdnadskapaciteten så 
uppstår en egenvårdsbrist (Banfield, B. & Berbiglia, V.A., 2018; Lindwall & 
Wiklund Gustin., 2012). Vårdarna i litteraturstudien har ett egenvårdbehov gällande 
deras egen psykiska hälsa som de inte kan tillgodose med sin omvårdnadskapacitet 
vilket leder till egenvårdsbristen. Vårdarnas längtan efter stöd kan vara ett uttryck för 
dessa brister (Bender et al., 2011; Chambers et al., 2015; Cornwell et al., 
2012; Halkett et al., 2010; Whisenant, 2011). I vissa fall blir denna brist mött av 
omvårdnadskapaciteten hos det sociala nätverket och vårdpersonal, i andra fall inte 
och därför är det viktigt som sjuksköterska att inte bara se till patientens 
omvårdnadsbehov utan även vårdarens och familjens.  Exempel på egenvårdsbehov 
som framkom i denna litteraturstudie var behovet av att få ensamtid, komma ifrån 
den svåra situation de befann sig i samt få avlastning i den vårdande rollen (Chambers 
et al., 2015; Whisenant, 2011). Orem nämner åtta universella egenvårdsbehov där ett 
av dem är att upprätthålla en balans mellan ensamhet och social interaktion (Banfield, 
B. & Berbiglia, V.A., 2018). Då vårdarna ofta lägger all sin tid på att ta hand om sin 
sjuka närstående så kan denna balans rubbas (Borasio et al., 2013). I takt med 
utvecklingen av sjukdomen förändrades den sociala interaktionen mellan 
vårdaren och dess närstående. Den sociala interaktionen förändrades då 
kommunikationen och den kognitiva förmågan hos den närstående förändrades 
(Cavers et al., 2012; Cornwell et al., 2012; Halkett et al., 2010). Detta ledde till att 
relationen mellan vårdaren och den närstående förändrades (Chambers et al., 2015; 
Cornwell et al., 2012; Delmar et al., 2019). Att hitta den sociala interaktionen för 
vårdarna resulterade i att de behövde söka utanför hemmet (Chambers et al., 
2015; Whisenant, 2011). 
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Konklusion och implikation 
Upplevelserna av att vårda en närstående med hjärntumör är många och skiljer sig 
från varandra, en likhet upplevelserna har är känslan av ensamhet för vårdarna. Att 
vårda en närstående med hjärntumör är inte enbart påfrestande för den mentala hälsan, 
utan det påverkar även det vardagliga livet. Resultatet i denna litteraturstudie visar att 
personlighetsförändringar, stora rollförändringar i relationen, avsaknaden av stöd och 
känslan att förlora sin närstående långt innan dödsfallet skedde är upplevelser som 
ofta är förekommande för vårdare till närstående med hjärntumör. Behovet av stöd 
resulterar i att sjuksköterskan bör vara uppmärksam på vårdarnas situation och ge 
relevant information om stöd som finns att tillgå för att därmed minska vårdarnas 
upplevelse av ensamhet. Upplevelsen av att vårda en närstående med hjärntumör är 
subjektiv som inte ska förbises av vårdpersonal.  
 
Litteraturstudien ger en ökad förståelse för vårdarnas erfarenheter och upplevelser när 
de vårdar en närstående med hjärntumör. Dock behövs det ytterligare forskning på 
området för att utforska möjligheterna att göra situationen för vårdarna bättre. Det 
behövs bättre strategier för hur sjuksköterskan kan nå ut med information till vårdarna 
och samtidigt beakta en variation av stöd under sjukdomsförloppet. Vårdare axlade 
allt ansvar gällande den drabbade i hjärntumör, familjen, hushållet och ekonomin, 
varför sjukvårdpersonal måste erbjuda avlastning preventivt för att motverka 
ohälsa. Situationen kan lyftas redan på sjuksköterskeutbildningen för att skapa en 
medvetenhet hos framtida sjuksköterskor. Det behövs en ökad kunskap och förståelse 
för vad vårdare och närstående går igenom såväl inom sjukvården som 
samhället för att främja de närståendes hälsa. I detta fall behöver riktlinjerna för 
vårdpersonalen utvecklas för att kunna erbjuda bättre stöd till vårdarna.   
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Tabell 2: Sökordsöversikt 
 

 

Sökord CINAHL PubMEd PsycINFO 

Hjärntumör Brain neoplasm [MH] 
Brain neoplasm [MeSH] 
Brain tumor [fritext] Brain neoplasm [fritext] 

Levande Living [fritext] Living [fritext] Living [fritext] 

Vårdare Caregiver [fritext] Caregiver [fritext] Caregiver [fritext] 

Kvalitativ Qualitative [fritext] Qualitative [fritext] Qualitative [fritext] 

Upplevelse Experience [fritext] Experience [fritext] Experience [fritext] 

Familj Family [fritext] Family [fritext] Family [fritext] 

Stöd Support [fritext] Support [fritext] Support [fritext] 

Omvårdnad Caring [fritext] Caring [fritext] Caring [fritext] 

Omvårdnad Nursing [fritext] Nursing [fritext] Nursing [fritext] 



BILAGA B  

 

 Tabell 3: Sökhistorik 
* = Antal dubbletter  

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

200305 CINAHL 

Brain neoplasm [MH] AND living 
AND caregiver AND qualitative  
Limits: 10 years 33 15 5 (1*) 1 

200305 CINAHL 

Brain neoplasm [MH] AND family 
AND caregiver NOT children 
AND experience 
Limits: 10 years 
 100 40 20(3*) 2 

200305 PubMed 

Brain neoplasm [MeSH] AND 
caregiver AND support AND 
qualitative 
Limits: 10 years  41 25 8 (3*) 3 

200305 PubMed 

Brain tumor AND family AND 
qualitative AND experience 
Limits: 10 years 21 9 7 (4*) 1 

200309 PsycINFO 

Brain neoplasm AND caregiver 
AND support AND qualitative 
Limits: 10 years 21 10 8 (2*) 3 

Totalt   569 st 209 st 48 st 10 st 
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Tabell 4: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Appelbaum, A.J., Buda, K., Buthorn, J.B., D’Agostino, T.A., Diamond, E.L., Kryza-Lacombe, 
M., Shaffer, K.M., & Walker, R. (2017). Prognostic Awareness and Communication Preferences 
among Caregivers of Patientes with Malignant Glioma. Psychooncology, 27(3), 817-823.  
https://doi.org/10.1002/pon.4581 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att skapa en förståelse för vad informella vårdare till närstående med 
malignt gliom går igenom med tanke på sin närståendes prognos. Det vill säga hur informationen 
blev delgiven, vilken ytterligare information vårdarna skulle önskat samt förekomsten av 
avvikelser i en prognostisk förståelse mellan de informella vårdarna och närstående. 

Metod:  
Design 

Mixad metod  
Ej angivet 

Urval 32 vårdare till närstående med hjärntumör valdes i denna studie. 

Datainsamling Det var endast en av forskarna som intervjuade respektive vårdare och intervjuerna gjordes 
individuellt. Intervjun inleddes med fyra stycken frågor. ”Vad vet du om din respektives 
sjukdom?”, ”Hur allvarligt tror du att det är?”, ”Vad har du fått för information?” och ”Har du 
någon aning om hur långtid din älskade har kvar i livet?”. Ostrukturerade frågor ställdes i 
efterhand beroende på vilket svar forskaren fick från intervjupersonerna. De ostrukturerade 
frågorna gav deltagarna en möjlighet att tala fritt och att uttrycka sin tro och sitt hopp om hur 
länge deras närstående hade kvar att leva. Efter intervjun fick deltagarna svara på ett kort 
frågeformulär med frågor som rörde deltagarnas perspektiv på prognostisk information och 
kommunikation.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades ord för ord av två av forskarna. Transkripten kontrollerades med en 
induktiv tematisk textanalys. Analysteamet läste transkripten och identifierade viktigt innehåll och 
diskuterade sedan sina oberoende kodningsresultat, detta resulterade i övergripande teman. 
Transkripten från intervjuerna analyserades av en psykolog och en neuroonkolog, ingen av dem 
hade en vårdande relation med deltagarna. Uppskattningen av prognosen baserades på kliniska 
standardfunktioner så som tumörhistologi och antal återfall, även om individuella särdrag i varje 
fall beaktades.  

Bortfall Inga bortfall redovisades.  

Slutsats Det kvalitativa resultatet som denna studie kom fram till resulterade i fyra teman: ”avoidance”, 
”curiosity”, ”discordant preferences for prognostic information” och ”hope”. Vissa av vårdarna 
angav att de hade önskat mindre prognostisk information eller att de var motvilliga till att prata om 
prognostisk information med vårdpersonalen. Vissa av vårdarna ansåg även att de fått för mycket 
av denna typ av information utan sitt eller sin närståendes godkännande. Informationen upplevdes 
då som chockerande och som att den förmedlades på ett okänsligt och stressat sätt. 
Dock var det ofta som vårdarna även önskat mer information än vad de fått från 
sjukvårdspersonalen. Detta gjorde så vårdarna sökte upp information själva på internet. Vårdarna 
ville även bibehålla sitt eget och sin närståendes hopp inför framtiden. Vissa av vårdarna kände att 
information om prognosen motverkade denna känsla av hopp.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

 35 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 74%, grad II. 
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Artikel 2 

Referens Arber, A., Guerrero, D., Hutson, N. & Vries K. (2012) Finding the right kind of support: 
A study of carers of those with a primary malignant brain tumor. European Journal of Oncology N
ursing, 17 (1), 52-58 https://doi.org/10.1016/j.ejon.2012.01.008 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka familjers upplevelse av att vara vårdare till en närstående 
med malign hjärntumör. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Deltagarna skulle vara över 18 år och vårda en anhörig med malign hjärntumör. Deltagarna 
behövde även vara identifierade av patienten som deras primära vårdare. 22 vårdare deltog i 
studien. Dessa 22 var blandade i uuval så det fanns respektive, vuxna barn samt föräldrar i 
gruppen. 

Datainsamling Intervjufrågorna var öppna så att deltagarna skulle få prata fritt om sina upplevelser. Intervjuerna 
gjordes via ett personligt möte med respektive deltagare. Forskaren som intervjuade deltagarna tog 
minnesanteckningar vilket senare användes till dataanalysen. 

Dataanalys Studien använde sig av NVivo vilket är ett sätt att arbeta och analysera data. Forskarna använde 
öppen kodning genom att använda sig av ”line-by-line” analys där koder var fästa till ord och 
meningar. Minnesanteckningarna användes för att överväga koder och destillera tolkningar och 
undersöka nya koncept. Framväxande koder blev ständigt jämförda med koder som redan fanns 
vilket hjälpte till att identifiera ett ihållande mönster och skillnader.  

Bortfall Två personer som skulle delta i studien kunde inte närvara vid intervjun på grund av semester.  

Slutsats En stor del av deltagarna medgav att de fick mycket stöd från sina familjer samt vänner som de 
fått via cancer-och stödgrupper. Dock var det inte alla deltagarna som upplevde detta, många 
upplevde brist på snabb tillgång av olika stödtjänster samt att stödet inte erhöll god kvalité.   
Forskarna kom fram till tre teman. Det första temat ”Developing helpful relationships” handlade 
om behovet av ett bra stöd såväl praktiskt som emotionellt för deltagarna. Ett bra stöd och en 
hjälpsam relation möjliggjorde deltagarnas förmåga att hantera deras vårdande roll. Det 
andra temat ”Safe places and comfort zones” handlade om vårdarnas behov att ha en plats där de 
kunde prata fritt om sitt vardagliga liv. En sådan plats kunde vara på sjukhuset och sjukhusets 
stödgrupper. Det tredje och sista temat som forskarna kom fram till var 
”Threats to connecting with support”. I detta tema beskrev forskarna de svårigheter som kan 
uppstå vid palliativ vård. Ett exempel som beskrevs var svårigheter med att acceptera sjukhusets 
och det palliativa teamets tjänster, det vill säga att en del av deltagarna upplevde att kopplingen 
mellan hospice, palliativ vård och död var svår att hantera. Ett annat exempel som beskrevs var 
svårigheter med att få det rätta stödet och förståelsen från sjukvårdspersonal gällande att man vill 
vårda sin närstående hemma och den bristande förståelsen för behovet av samhörighet med andra 
patienter som drabbats av hjärntumör och deras närstående. Det tredje exemplet är den bristande 
kontakten och stödet mellan vårdare och det palliativa teamet. Deltagarna beskrev att det sällan 
var personligt möte, utan att det palliativa teamet endast ringde några fåtal gånger. Det fjärde 
exemplet är frånvaron av support från familjen. En del av deltagarna beskrev att vissa 
familjemedlemmar och vänner hade svårigheter att hantera den förändrade personligheten och 
beteendet hos de patienter som drabbats av hjärntumör. Deltagarna beskrev att vissa i familjen och 
vänskapskretsen tog avstånd och hörde inte av sig på flera veckor, medan andra i familjen och 
vänskapskretsen hade varit stödjande och hjälpt till. Det femte och sista exemplet som forskarna 
lyfte fram var deltagarnas upplevelse av att kvalitén på socialvårdsstödet skiljde sig från område 
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till område. Med socialvårdsstöd menar forskarna personal från bland annat hemsjukvården som 
sitter vak över patienten med hjärntumör. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

36 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 75%, grad II.   
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Artikel 3 

Referens Bender, C., Bradley, S., Donovan, H., Given, B., Given, C., Hamilton, R., Hricik, A., Newberry, 
A., & Sherwood, P. (2011) Changes in Caregiver Perceptions 
Over Time in Response to Providing Care for 
a Loved one With a Primary Malignant Brain Tumor. Oncology Nursing Society, 38 (2), 149-
155. https://doi.org/10.1188/11.ONF.149-155 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att undersöka hur familjemedlemmars upplevelse av att inta en vårdarroll till en 
närstående med hjärntumör och hur deras upplevelse förändras över tiden. 

Metod:  
Design 

Empirisk och kvalitativ studie.   
En prospektiv och longitudinell beskrivande design.  

Urval Deltagarna behövde vara minst 21 år gamla, ta hand om sin anhöriga som drabbats av hjärntumör 
och deltagarna skulle kunna det engelska språket. 
Exklusionskriterier var personer som för tillfället även tog hand om omvårdnaden av andra 
människor förutom barn.  

Datainsamling Deltagarna intervjuades av samma forskare vid två tillfällen med fyra månaders mellanrum. 
Intervjuerna skedde via telefon och den första skedde inom en månad när deltagarna och dess 
anhöriga fått beskedet om hjärntumör. Samtalen spelades in för att kunna transkriberas. 
Deltagarna i intervjun blev även uppmuntrade att prata fritt om deras känslor och upplevelser hur 
det är att vårda en anhörig med hjärntumör. Intervjuerna bestod av 11 öppna frågor som var 
noggrant utvalda av författarna och deras kunskap om ämnet.  

Dataanalys Forskarna transkriberade intervjuerna och raderade dem direkt för att vidhålla sekretessen. 
Deltagarna blev tilldelade nummer till resultatet. Det var tre forskare från denna studie som läste 
intervjuerna och kodade de olika teman oberoende av varandra. De tre forskarna träffades därefter 
för att komma överens om de huvudsakliga teman i studien. 

Bortfall Inga redovisade bortfall.  

Slutsats Studien kom fram till sex stora anledningar till deltagarnas oro: tumör-relaterad dysfunktion, 
rollförändringar, socialt stöd, chock och rädsla, förvirring och kommunikation.   
Deltagarna beskrev hur deras närståendes personlighet förändrades, svårigheter med vardagliga 
aktiviteter och funktioner. Deltagarna beskrev även de ändrade familjeförhållandena och ansvaret. 
Stöd från familj och vänner var väsentligt för deltagarnas mentala hälsa, men chock och rädsla var 
uppenbart i alla intervjuerna. Deltagarna upplevde även svårigheter med att kommunicera med 
sjukvårdspersonal.  Studien kom fram till tre olika teman. Det fösta temat var ”Patient Changes: 
The New Normal.” I detta tema beskrevs hur hjärntumören förändrade deras vardag. Såväl 
familjerutiner som den närståendes beteende och funktionella förändring. Det andra temat var 
”Caregiver Adjustments” och handlade om hur författarna märkte vilka känslor som deltagarna 
upplevde kort efter diagnosen. Under denna tid upplevde deltagarna att de var emotionellt närmare 
sin närstående och en liknelse till smekmånaden gjordes. Vid denna fas förbättrades relationerna 
inom familjen och familjen ändrade sina prioriteringar till värdet av personlig tid.   
Det tredje temat var ”Accessing Support” och detta belyste deltagarnas avsaknad och behov av 
stöd. Deltagarna upplevde att familjens respektive la mer tid på att sörja för sin egen förlust, än att 
fokusera sin tid på den sjuka med hjärntumör.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

36 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 75%, grad II. 
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Artikel 4 

Referens Borasio, G., Paal, P. & Wasner, M. (2013). Psychosocial Care for the Caregivers of Primary 
Malignant Brain Tumor Patients. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care, 9(1), 
74-95.  https://doi.org/10.1080/15524256.2012.758605 

Land  
Databas 

Tyskland 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka livskvalité, bördan av att vara vårdare och det 
psykologiska välbefinnandet hos vårdare för patienter med hjärntumör.  

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Ej angivet 

Urval Vårdare till patienter med hjärntumör samt patienter från neuroonkologisk klinik samt palliativa 
vårdenheten vid ett universitetssjukhus bads att delta i studien. 27 vårdgivare deltog, 22 kvinnor 
och fem män.  

Datainsamling 27 intervjuer gjordes med respektive deltagare. Forskarna valde inledningsvis att ställa två frågor 
”Vad har förändrats i ditt liv sedan cancerdiagnosen?” och ”Vad skulle du ha gjort ifall du fick en 
extra timme för dig själv?”. Intervjuerna varade mellan 20-60 minuter. 

Dataanalys Intervjuerna analyserades av en forskare med hjälp av tematisk innehållsanalys som därefter 
presenterade den valda kodningen och teman som hade uppkommit under studiens gång till en 
grupp av interdisciplinära hälsovårds forskare. Tillsammans kom de gemensamt fram till teman 
som kunde identifieras med resultatet av tematisk innehållsanalys.  

Bortfall Inga bortfall redovisade.  

Slutsats Studien kom fram till att den största utmaningen för vårdare  till närstående med hjärntumör var 
den kognitiva försämringen. Förlusten av de kognitiva förmågorna uppfattades som särskilt 
belastande av flera skäl. Det första var att patienterna behövde övervakas 24 timmar om dygnet. 
Den andra anledningen var att den kognitiva försämringen ledde till svårheter med 
kommunikationen mellan vårdare och patient. Den tredje och sista anledningen var på grund av 
patientens personlighetsförändringar som påverkade vårdarna väldigt mycket och upplevelsen av 
att förlora sin närstående med hjärntumör skedde långt innan patienten i fråga avled. Studien kom 
även fram till att behovet av stöd är en avgörande faktor för vårdarnas hälsa. Stödet kunde vara  i 
form av samtal med kurator och hjälp i det vardagliga livet som bland annat hjälp i hemmet. Ett 
stort antal vårdare i denna studie uppgav att känslan av att vara ensam och bortglömd hade lett till 
allvarliga psykiska problem. Psykiska problem i form av allmän utmattning, känslan av 
övergivenhet, ångest och depression. Samtidigt som vårdarna var konfronterade med att ta hand 
om allt som berörde sin svårt sjuka närstående.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

38 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 81%, grad I.  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Cavers, D., Erridge, S., Hacking, B., Kendall M., Morris, P., & Murray, S. (2012) Social, 
psychological and existential well-being in patients with glioma and their caregivers: a qualitative 
study. CMAJ, 184(7), 373-382.  https://doi.org/10.1503/cmaj.111622 

Land  
Databas 

Skottland 
Cinahl 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka hur människor upplever och hanterar diagnosen  
hjärntumör samt de frågor som patienter och vårdare möter och deras behov av stöd.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Grounded Theory 

Urval 26 patienter, 14 män och 12 kvinnor i åldrarna 21-76 år samt deras anhöriga. Alla patienter hade 
inte blivit diagnostiserade med hjärntumör, till en början i studien var alla patienter under 
utredning. Två patienter och deras anhöriga nekade till att delta i studien innan studien påbörjades. 

Datainsamling Forskarna använde sig av en kvalitativ, longitudinell och multiperspektiv teknik för att undersöka 
patienternas och deras anhörigas upplevelse. Intervjuerna gjordes över två år och samtliga 
deltagare (patienterna och deras vårdare) intervjuades upp till fem gånger vardera under en period 
av 18 månader. Första gången innan beskedet om diagnosen, andra gången efter att diagnosen 
satts och förberedelser inför strålning och cellgiftsbehandling påbörjats. Tredje gången efter att 
behandlingen avslutats, fjärde gången efter sex månader från det att den första intervjun gjordes 
och femte gången efter att patienten avled.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades av forskarna. Forskarna använde sig av en öppen 
axiell och fokuserad kodning för att undersöka datan. Alla intervjuerna transkriberades och 
analyserades av Cavers och 20% av intervjuerna lästes och analyserades också av Murray, 
Hacking och Morris. Forskarna diskuterade intervjuerna som en multidisciplinär grupp. Därefter 
utvecklades teman som var aktuellt för respektive stadium som anhöriga och deras vårdgivare 
befann sig i.  

Bortfall Inget redovisat bortfall.  

Slutsats Studien kom fram till att nyckeln för en god och klinisk vård är att förstå vad som är viktigt för 
patienterna och deras vårdare. Studien kom även fram till att det är viktigt för vårdpersonalen att 
bibehålla en god kommunikation, möjliggöra lämplig planering när patienterna gått bort samt 
förbereda anhöriga inför bortgången av deras respektive. Forskarna beskriver att denna metod 
erkänner den dynamiska kvaliteten på behovet av stöd igenom sjukdomsprocessen och att behovet 
av stöd ändras i viktiga stadier. Akut psykologiskt och existentiellt behov av stöd uppkommer ofta 
under diagnosprocessen och därför är en öppen kommunikation en viktig del och kan påverka en 
positiv anpassning till sjukdomen. Forskarna kom fram till fem teman. Det första temat ”Dynamic 
pshysical trajectory” handlade om de ursprungliga fysiska problem som patienterna hade. Det vill 
säga ett plötsligt diagnossättande till mer gradvisa symtom så som huvudvärk och illamående. Det 
andra temat ”Dynamic social trajectory” handlade om hur livet förändrades för att patienterna och 
deras vårdare vid beskedet om diagnosen. Tid som tidigare lagts på roliga familjeaktiviteter blev 
nu lagt på sjukhusbesök och återhämtning från operation och behandling. Det tredje temat 
”Dynamic psychological trajectory” handlade om patienternas och vårdarnas psykiska mående 
innan diagnosen var satt. Det vill säga deras upplevelse av oro, ovisshet och ångest. Det fjärde 
temat ”Dynamic existential trajectory” handlade om väntan i beskedet om tumören var dödlig eller 
inte samt patienternas och vårdarnas frågeställning till meningen med livet. Det femte och sista 
temat var ”General practitioners’ impressions of multidimensional distress in their patients” och 
detta handlade om vårdpersonalens upplevelse av att vårda en patient med hjärntumör.  
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Vårdpersonalen upplevde att deras roll bestod av att ge information, följa upp patienternas och 
deras vårdgivares mående samt att följa upp patienternas symtom. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

45 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 93%, grad I. 
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Artikel 6 

Referens Chambers, S.K., Goadby, E., & Ownsworth, T. (2015). Support after brain tumor means different 
things: family caregivers’ experiences of support and relationship changes. Frontiers in Oncology, 
5(33).   https://doi.org/10.3389/fonc.2015.00033 

Land  
Databas 

Australien 
Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var både att undersöka hur vårdarna uppfattade sina stödbehov samt att 
identifiera förhållandeförändringar i samband med hjärntumör.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Vårdarna var en del av en större studie där det undersöktes hur individer med hjärntumör förstår 
och anpassar sig efter sin sjukdom. I den bredare studien intervjuades patienterna med hjärntumör 
med en anhörig närvarande, vårdaren. Ett medvetet urval av dessa vårdare gjordes så de slutgiltiga 
12 informanterna skulle ha olika demografiska egenskaper.  

Datainsamling Vårdarna fick först fylla i de olika skalorna för att ge forskarna en insikt i deras psykiska 
välmående, i detta inkluderas depression, ångest, stress, ansträngningen för vårdaren samt socialt 
stöd. Intervjuerna genomfördes i vårdarnas hem, med undantag för en vårdare som ville 
genomföra intervjun via telefon. Det gjordes ljudinspelningar under alla intervjuer och tiden 
varierade mellan 27-88 minuter.  

Dataanalys Den beskrivande statistiken samt frekvensdatan undersöktes med hjälp av IBM SPSS-
statistikprogram version 20. Den kvalitativa datan analyserades med tematisk analys av 
intervjuerna och baserades på den öppna, axiella och selektiva kodningsmetoden.  

Bortfall En ljudfil med en intervju blev skadad och datan därifrån kunde därmed inte medverka i studien. 
Detta resulterade i att studiegruppen var 11 personer istället för 12.  
Två vårdare återlämnade inte sina svar på frågeformulären.  

Slutsats Forskarna kom fram till två huvudkategorier med titlarna ”meanings of support” och ”relationship 
impacts”. ”Meanings of support” förklarar inte bara om vårdarna upplevde om det fanns stöd eller 
inte utan även om stödet mötte deras förväntningar. Detta huvudtema resulterade i 3 subteman: 
(1)” intertwined and distinct support needs”, (2)” varied expectations of support” och (3) “factors 
influencing support expectations”. I det första subtemat beskriver vårdarna att deras behov av stöd 
är starkt sammankopplat med patientens behov av stöd. Vissa vårdare kände sig stöttade om 
patienten var stöttad. Kunskap beskrev som ett sätt att ge vårdarna stöd, att ge dem tillgång till 
information om omvårdnad och sjukdomen så de anhöriga lättare hade kunnat anpassa sig till sin 
roll. Det andra subtemat förklarar hur vårdarnas förväntningar på stöd ändrades beroende på 
vilken tidsram stödet gavs samt vad det var för typ av stöd. Till exempel stöd från sjukhuset som 
tog slut när patienten blev utskriven eller stöd från anhöriga som hörde av sig med långa 
mellanrum. Typen av stöd redovisas också vara viktigt, många vårdare upplevde stort stöd 
gällande praktiska sysslor så som att handla men mindre emotionellt stöd som var mer eftertraktat. 
Det emotionella stödet behövde inte enbart komma från andra anhöriga, i studien redovisas även 
att emotionellt stöd från vårdpersonal är viktigt genom hela sjukdomsprocessen. Det tredje och 
sista subtemat under detta huvudtema lyfter att vårdarnas förväntning av stöd kan baseras på flera 
olika faktorer, dessa är tidsramen mellan diagnos och behandling, geografiska avstånd, 
arbetsåtaganden, bristande medvetenhet om tillgängligt stöd och förväntningar på patientens 
prognos.  
Det andra huvudtemat, ”relationship impacts” visar att från vårdarens perspektiv fanns tre olika 
utfall för relationen. Dessa tre var upplevelsen att förhållandet blev stärkt, att förhållandet 
upprätthölls eller att förhållandet blev ansträngt.  Faktorer som påverkade utfallet var humör och 
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personlighetsförändringar hos patienten, förändringen till vårdarrollen och det 
medföljande ansvaret samt kvaliteten av förhållandet innan diagnosen. I de förhållanden där 
vårdaren upplevde att förhållandet blev starkare hade patienten inte haft personlighetsförändringar, 
likaså hade inga stora omorganisationer på hemmet eller ansvarsområdena behövts göras. De 
vårdare som angav att förhållandet upprätthölls var vårdare åt sina vuxna barn, de ansåg att de 
haft, och fortfarande har, en stark relation. Även i dessa förhållande var patienterna utan 
personlighetsförändringar och enbart små justeringar i ansvarsområden behövde göras. I 
relationerna som blev ansträngda hade patienterna kraftiga personlighetsförändringar och 
upplevdes som irriterade och frustrerade. Där fick även vårdaren ta större ansvar i sysslor i 
hemmet samt med barnomsorgen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

45 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 93%, grad I.   
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Artikel 7 

Referens Cornwell, P., Dicks, B., Fleming, J., Haines, T.P., & Olson, S. (2012). Care and 
support needs of patients and carers eearly post-discharge following treatment for non-
malignant brain tumor: establishing a new reality. Supportive Care in Cancer 20, 2595-
2610. https://doi.org/10.1007/s00520-012-1383-1 

Land  
Databas 

Australien  
Pubmed 

Syfte Syftet med denna studie var att försöka förstå erfarenheterna från individer med icke-malign 
hjärnstörning samt deras vårdare och vårdarnas behov av tjänster och stöd under perioden strax 
efter utskrivning från sjukhus.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ   
Tematisk innehållsanalys 

Urval Patienter med icke-maligna hjärntumörer samt deras vårdande anhöriga. De rekryterades från en 
hjärntumörklinik samt en neurokirurgiavdelning. inklusionskriterier för patienterna var att de 
skulle vara diagnostiserade med en icke-malign hjärntumör samt genomgår neurokirurgiskt 
ingrepp med curativ behandling, de skulle vara 18 år eller äldre, skrivit på ett informerat samtycke 
samt ha tillräckliga kommunikationsfärdigheter i engelska.   
Exlusionskriterier var om det fanns dokumenterade bevis för tidigare neurologiska 
tillstånd, intellektuell nedsättning eller psykisk sjukdom som kunde hindra deras förmåga att ge 
informerat samtycke och kommunicera på ett adekvat sätt.   
De nio patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och gav samtycke anmälde sina vårdare. 
Detta resulterade i fem vårdare som medverkade i studien. 

Datainsamling Intervjuer som genomfördes med patienterna och deras vårdare två veckor efter utskrivning från 
sjukhus och sedan tre månader efter utskrivningen. Intervjuerna genomfördes ansikte mot ansikte 
eller över telefon beroende på vad informanten föredrog. Intervjuerna utfördes med patienterna 
och vårdarna separat förutom i ett fall där patienten och vårdaren önskat att genomföra 
tillsammans. Intervjuerna varade mellan 30-90 minuter och spelades in på en digital inspelare. 
Alla intervjuer genomfördes av samma fysioterapeut.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och lästes sedan ett antal gånger för att få förståelse för innehållet 
som helhet. Data som speglade patienternas vård- och stödbehov extraherades och kodades till 
tema och subteman.    

Bortfall  Inga bortfall redovisade.  

Slutsats Studien resulterade i tre teman. Dessa var (1) “coping with available supports”, (2) 
“adjusting to routines and relationships” och (3) “emotional responses”. Dessa tre teman 
hade även subteman.   
Det första temat, “coping with available supports”, lyfter erfareheten hos informanterna gällande 
att hitta lämplig hjälp och stöd som behövdes under tiden direkt efter utskrivning. Många 
informanter tyckte att stödet var begränsat. Det var ofta vårdaren som identifierade behovet av 
extra stöd medan patienten fokuserade mer på det informella stödet som fanns. Subteman som 
fanns under detta tema vad (1) “reliance on informal care”, (2) “unmet information and 
support needs”, (3) “sufficiency of support” och (4)”support for carers themselves”.   
I det första subtemat förklarar forskarna att informanterna använde sig av stora delar informellt 
stöd så som familj och vänner. I det andra subtemat visar forskarna att många av informanterna 
kände att informationen om vilken hjälp man kunde få var knapphändig samt informationen om 
hur man skulle gå till väga för att få hjälpen. I “sufficiency of support” redovisas att vårdarna 
kände att stödet som fanns var otillräckligt med att patienterna kände att det var tillräckligt. Det 
fjärde och sista subtemat, “support for carers themselves”, visar att då vårdarna inte fick något 
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stöd så kände vårdarna ångest, emotionellt uttömd samt att vårdarna inte visste vart de skulle 
vända sig för att få hjälp.   
Det andra temat, “adjusting to routines and relationships”, lyfter anpassningarna till de dagliga 
rutinerna och livsstilsförändringarna som informanterna ställdes inför vid utskrivning från 
sjukhuset. Subteman under detta temat var: (1) “discovering activity limits”, (2) “ role changes” 
och (3) “relationship changes”. “Discovering activity limits” visar att patienterna numera, efter 
operation, hade svårare för att utföra dagliga aktiviteter som innan operationen hade varit 
lätta. Symtom som försvårade aktiviteterna var förlust av korttidsminne, försämrad 
syn, fatigue och minskad energi och koncentration. Nästa subtema, “role changes”, beskriver ett 
byte av roller som innefattade att vårdaren tog på sig fler ansvarsområden än tidigare. Patienten 
blev då mer beroende av vårdaren och vårdaren blev då mer uppskattad av patienten. Patienterna 
kände även oro över att gå tillbaka till arbetslivet då de inte visste om de fortfarande hade 
kompetensen att prestera på sina tidigare nivåer. Det sista subtemat under detta tema var 
“relationship changes” och detta subtema förklarar att informanterna kände stor påverkan på 
relationerna. Både positiva och negativa relationsförändringar påvisades.   
Det tredje och sista temat, “emotional responses”, visar informanternas känslomässiga upplevelser 
under återhämtningsprocessen samt deras sätt att hantera sin nya verklighet. Detta tema inkluderar 
två subtema: (1) “coming to terms with the reality of brain tumor” och (2) 
“change in priorities and perspectives”. Det första subtemat visar att vid 3-månaders intervjun 
kände majoriteten av patienterna depression, ångest, chock och panik. Patienterna kände även 
ensamhet och isolering från andra. Det sista subtemat i studien var 
“change in priorities and perspectives” och detta visar att informanterna tyckte att processen med 
hjärntumören hade ändrat deras perspektiv och livsprioriteringar.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

40 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 83%, grad I.  
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Artikel 8 

 
 

Referens Delmar, C., Francis, S., & Hall, E. (2019). Ethical dilemmas experienced by spouses of a partner 
with brain tumour. Nursing Ethics, 27(2), 587-597.  https://doi.org/10.1177/0969733019857790 

Land  
Databas 

Danmark 
PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka de etiska dilemman som anhöriga upplever i den 
vardagliga vården av sin partner som lider av malign hjärntumör.  

Metod:  
Design 

Deskriptiv och kvalitativ 
Fenomenologisk och hermeneutik  

Urval Deltagare som bodde tillsammans och var gift med en person som drabbats av hjärntumör samt 
tog hand om omvårdnaden av sin anhöriga varje dag. 10 deltagare sammanlagt, 3 män och 7 
kvinnor i åldrarna 36-76 år.  

Datainsamling Intervjuer gjordes antingen i deltagarnas hem eller i ett privat rum på sjukhuset. De första 
intervjuerna ägde rum under tiden den sjuke gick igenom cellgifts- och strålbehandling. Den första 
intervjun speglade de anhörigas upplevelser och deras känslor. Den andra intervjun skedde 1 år 
senare och speglade hur de anhöriga mått och hur deras vardag har sett ut under det senaste året.  

Dataanalys Författarna övervägde och diskuterade deras förförståelse som onkologisjuksköterskor och 
fenomenologiska forskare. Författarna använde deras kunskap som en grund för att förstå den 
insamlade datan. Det första författarna gjorde var att läsa igenom alla intervjuerna och därmed få 
ett generellt intryck över intervjuerna. Det andra författarna gjorde var att vilda betydelseenheter. 
Det tredje författarna gjorde var att organisera betydelseenheterna till olika teman. Till sist blev 
centrala teman för studien identifierade genom att ifrågasätta betydelseenheterna och hur de 
svarade till studiens syfte.  

Bortfall Mellan den första och andra intervjun gick fem av de hjärntumörsjuka närstående bort.  

Slutsats Studien kom fram till att vårdarna upplevde sig själva som psykiskt pendlande i deras förändrade 
förhållande. Deras gifta liv, som sågs som ett symmetriskt och ömsesidigt förhållande ändrades i 
takt med att deras närståendes sjukdom utvecklades. Det skedde en förändring hos deras 
närståendes personlighet och beteende. Vårdarna upplevde att deras förhållande blev 
asymmetriskt. Vårdarna tog ett större ansvar gällande omvårdnad och ansvar gällande sin 
närstående, vilket upplevdes som mycket utmattande. Vårdarna hjälpte sin närstående med att 
duscha, klä av och på sig kläder, servera mat och intag av medicin. Vårdarna upplevde en stor 
utmaning av sin närståendes bristande självmedvetenhet och deras behov av hjälp. Under tiden 
upplevde vårdarna svåra etiska dilemman. Vårdarna ville ta hand om sin sjuka närstående men i 
takt med att deras närstående oförutsägbart förändrades, hotades deras förhållande och bidrog till 
omvårdnadsdilemman.  
Vårdarna upplevde ofta att det fanns inget svar för vad som var rätt eller fel. Känslor som rätt och 
fel, vänlighet och ilska, tålamod och skuld, hopp och förtvivlan var ständigt närvarande för 
vårdarna igenom hela sjukdomsprocessen. Det uppkom tre teman: ”att göra det rätta i 
oförutsägbara dagliga situationer”, ”trasig mellan tålamod och skuld” och ”leva i en tid av 
osäkerhet, hopp och förtvivlan”.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

34 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 70%, grad II.  
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Artikel 9 

Referens Halkett, G., Lobb, E., Nowak, A., & McConigley, R. (2010). Caring for someone with high-grade 
glioma: a time of rapid change for caregivers. Palliative Medicine, 25(5), 473-479.  
https://doi.org/10.1177/0269216309360118  

Land  
Databas 

Australien 
PsycInfo 

Syfte Syftet med denna studie var att belysa erfarenheterna vårdare till närstående med höggradigt gliom 
samt att beskriva vårdarnas behov av information och stöd.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Grounded Theory 

Urval Vårdarna rekryterades från en onkologisk avdelning i ett tertiärt remisscenter för neurologiska 
cancerformer. Inklusionskriterierna var att personen gav omsorg till någon med grad 3-4 
höggradigt gliom under det senaste året, att personen var 18 år eller äldre samt att denna talade 
engelska. Urvalsprocessen resulterade i vårdare till patienter i olika stadie i sjukdomsprocessen 
samt anhöriga med olika åldrar, kön samt geografisk lokalisation.  

Datainsamling 21 vårdare intervjuades. Nio ensamma och 12 med patienten närvarande. 20 av vårdarna var 
respektive som bodde och levde med sin närstående, den kvarvarande vårdaren var en förälder 
som inte bodde med sin närstående. Intervjuerna genomfördes under olika tidpunkter i patientens 
sjukdomsprocess och då under motsvarande behandlingsregimer.  

Dataanalys Intervjuerna spelades in och transkriberades. Transkriptet hanterades med QSR N7-programvara, 
datan analyserades sedan med en konstant jämförelsemetod. Datan kodades med hjälp av öppen, 
axiell och selektiv kodning, detta resulterade i det centrala temat och subteman.  

Bortfall Inga redovisade bortfall.  

Slutsats Studien resulterade i ett tema med två subteman. Huvudtemat ”A time of rapid change” förklarar 
upplevelsen vårdarna hade när de fick diagnosen och genom patientens sjukdomsprocess. En stor 
förändring för vårdarna var processen att gå från anhörig till vårdare direkt efter hjärnoperationen 
som gjorde att patientens kognitiva och fysiska funktion ändrats drastisk. Både vårdare och 
patienter behövde planera framtiden och omprioritera då deras liv numera var oförutsägbart. Den 
snabba förändringen som följde diagnosen och operationen medförde att vårdarna behövde mer 
tillgång till information om de praktiska aspekterna så de kunde planera om sina liv. Det första 
subtemat som beskrivs är ”Renegoitating relationships”. I detta tema beskrivs förändringen som 
uppstod i relationen mellan vårdaren och patienten. Många av vårdarna fick vänja sig vid ett 
förhållande som skiljde sig avsevärt från det de hade med patienten innan diagnosen. Patienten 
kunde inte längre bidra intellektuellt och fysiskt på samma sätt som tidigare och vårdaren fick 
flera nya ansvarsområden. På grund av patientens försämrade kognitiva förmåga kände många 
vårdare att de behövde ta en bestämmanderoll över patienten, de bestämde då över behandling, 
praktiska frågor, ekonomi och mycket annat. Det andra subtemat som beskrivs är ”Learning to be 
a caregiver”. Då patienternas fysiska förmåga förändrades drastiskt efter operationen så betydde 
detta att vårdaren behövde tillhandahålla omvårdnad direkt efter operationen. Detta var något som 
vårdarna kände sig dåligt förberedda på. Information söktes av vårdarna men då det inte var 
tydligt vilka frågor som skulle ställas så upplevdes informationen som tillhandahölls som sparsam. 
Många vårdare upplevde en ständig rädsla för krampanfall när sjukdomen förvärrades, med detta 
följde en känsla av att inte vara tillräckligt förberedd för att ta hand om sådana anfall. Då tiden 
lades på att ta hand om patienten upplevde vårdarna att det inte fanns tid eller möjlighet att ta hand 
om sig själva.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

39 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 81%, grad I. 
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Referens Whisenant, M. (2011) Informal Caregiving in Patients With Brain Tumors. Oncology Nursing 
Forum, 38(5), 373-381. http://dx.doi.org.ezproxy.bib.hh.se/10.1188/11.ONF.E373-E381 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelsen av informella vårdare till närstående med hjärntumör genom 
att identifiera olika teman för vårdupplevelsen som berör denna specifika grupp.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie som använder Parse’s deskriptiva utforskande metod 
Ej angivet 

Urval 20 patienter med hjärntumör och deras vårdgivare. 

Datainsamling Intervjuer gjordes med vårdare till närstående med hjärntumör och vid godkännande från 
deltagarna så spelades intervjun in. Intervjuerna bestod av öppna frågor och avskilt från andra 
personer. Efter att intervjun var avslutad fick vårdaren slutföra ett sociodemografiskt 
frågeformulär.  

Dataanalys Frågeformuläret som deltagarna besvarat samt intervjuerna analyserades med hjälp av deskriptiv 
statistik. Intervjuerna transkriberades av forskaren. Avslutningsvis var det 2 utomstående forskare 
som analyserade data för att fastställa trovärdigheten.  

Bortfall Inga bortfall redovisade.  

Slutsats Vårdare till närstående med primära hjärntumörer använde sig av de energikällor som beskrivs i 
”Model of Informal Caregiving Dynamics”. Teman som var relaterade till engagemang, 
förväntningsstyrning, rollförhandling, egenvård, ny insikt och rollstöd var identifierade i denna 
vårdgrupp. Dessa sex energikällor delades in i teman enligt ”Model of Informal Caregiving 
Dynamics”. Engagemanget upprätthölls genom att utstå patientens kognitiva och beteendemässiga 
nedgång. Förväntningarna var baserade på realistisk förståelse av sjukdomsprocessen och dess 
kända dödlighet, och tillät vårdarna att hoppas på förmågan att hantera försämrande patienter. 
Vårdarna uttryckte även svårigheter med att mäta beteendet hos kognitivt nedsatta patienter. 
Sjukvården stöttade vårdarna genom att tillhandahålla information samt att lyssna till vårdarnas 
berättelser.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

34 poäng enligt Carlsson och Eiman (2003). Dvs 72%, grad II. 
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