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Sammanfattning Varje år drabbas cirka 1100 personer av någon form av 

hjärntumör i Sverige. Patienterna drabbas av fysiska, psykis-

ka och kognitiva inskränkningar som förändrar individen. 

Förändringarna påverkar inte enbart patienterna utan även de 

närstående. Därför är det viktigt att sjuksköterskan uppmärk-

sammar vilka behov patienter och närstående har samt hur 

sjuksköterskan kan underlätta för familjerna under sjuk-

domstiden. Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur 

patienter med diagnosen hjärntumör och deras närstående 

upplever sjukdomen och dess konsekvenser samt utvärdera 

vilken funktion sjuksköterskan hade för dem. Utifrån bear-

betningen av 19 vetenskapliga artiklar framkom fyra tydliga 

kategorier. Patientens försämrade förmåga innebar en för-

ändring av roller och relationer inom familjen och en ökad 

börda på de närstående, som ofta axlade rollen som vårdare. 

Hur sjukdomen hanterades skiljde sig till viss del mellan pa-

tienter och närstående, vilket även resulterade i att behovet 

av stöd varierade. De närstående kände sig ofta osäkra i rol-

len som vårdare vilket tyder på att de behöver mer utbild-

ning. Mer utbildning behöver också ges till sjuksköterskan 

för att kunna tillgodose de behov som patienter och närstå-

ende uttryckt. Sjuksköterskan bör uppmärksammas på att 

närstående är de som känner patienten bäst och genom att se 

dessa som en resurs underlättas sjuksköterskans arbete och 

resulterar i att vården blir mer individanpassad. 
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Abstract Each year around 1100 people in Sweden get some form of 

brain tumor. Patients suffer from physical, mental and cogni-

tive limitations that change the individual. The changes do 

not only affect the patients but also the next of kin. Therefore 

it is important that the nurse pay attention to the needs of pa-

tients and next of kin and how the nurse can help the families 

during their illness. The aim of the literature study was to de-

scribe how patients with brain tumor and their next of kin 

experience the illness and its consequences and evaluate the 

nurses’ function for them. Based on the processing of 19 

scientific articles four distinct categories were revealed. The 

patients’ decreased ability resulted in a change of roles and 

relationships within the family and an increased burden on 

the next of kin who often took on the role as caregiver. How 

the disease was handled differed to some extent between pa-

tients’ and next of kin which also resulted in that the need for 

support varied. The next of kin often felt insecure in the role 

as caregiver which is suggesting that they need more educa-

tion. More education also needs to be given to the nurse to 

be able to meet the needs expressed by patients’ and next of 

kin. Nurses should pay attention to that the next of kin is the 

one that knows the patient best and seeing them as a resource 

makes the nurse’s job easier and result in that healthcare be-

comes more personalized.  
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Inledning 

Enligt Cancerfonden (2010a) drabbas varje år cirka 1100 personer i Sverige av någon 

form av hjärntumör. Av dem är cirka hälften maligna (Mathiasen, Peredo & Svensson, 

2010). Det är vanligast att äldre människor drabbas av hjärntumörer, ungefär hälften är 

över 60 år vid diagnos (Cancerfonden, 2010a). Under perioden 2000-2005 avled cirka 

550 personer per år i Sverige (Informationsnätverk för cancervården [INCA], u.å.). En 

cancerdiagnos är i sig en chockartad upplevelse men eftersom en hjärntumör påverkar 

såväl psykiska som kroppsliga funktioner kan diagnosen upplevas som mer traumatisk 

än andra cancerformer (Mathiasen et al., 2010). Diagnosen hjärntumör är något som inte 

enbart drabbar patienten, utan även patientens närstående (Wist, 2003). Ofta är hjärntu-

mörer svåra att behandla vilket gör att prognosen för patienten sällan är särskilt god 

(Strang, 2004). Då en cancerdiagnos innebär stora förändringar är det av stor vikt att 

sjuksköterskan kan stödja patienter och närstående samt ge dem ändamålsenlig informa-

tion (Reitan, 2003a).  

 

 

Bakgrund 

International Agency for Research on Cancer (IARC) startades 1965 och är en dotteror-

ganisation till World Health Organization (WHO) (IARC, 2010). IARC syftar till att 

underlätta samarbetet inom cancerforskningen runt om i världen. Organisationen arbetar 

inom olika områden för att identifiera orsaker till cancer så att förebyggande åtgärder 

ska kunna sättas in och därmed minska belastningen och lidandet som sjukdomen inne-

bär. IARC utbildar även cancerforskare internationellt men har lagt fokus på låg- och 

medelinkomstländer för att förbättra förhållandena i dessa områden.  

Svenska hjärntumörföreningen (2010) är en förening som bildades för att fylla ett tom-

rum för patienter som drabbats av en primär hjärntumör samt andra som berörs av dia-

gnosen, till exempel närstående och vårdpersonal. Möjlighet finns även att dela sina 

erfarenheter av sjukdomen med andra då föreningen är ett redskap för att finna andra 

människor i liknande situationer. Ett annat av föreningens mål är att patienter med 

hjärntumörer ska behandlas lika oavsett var i Sverige de är bosatta. Svenska hjärntumör-

föreningen vill även främja kontinuerlig forskning inom området och hålla sig väl upp-

daterade med vad som sker forskningsmässigt internationellt. 

 

Det finns olika typer av hjärntumörer (Wist, 2003). Gliom, som är den vanligaste for-

men utgår från själva hjärnvävnaden medan meningeom-tumörer sitter i hjärnhinnorna. 

Andra primära hjärntumörer lokaliserade i intracerebrala strukturer är hypofystumörer 

samt embryonala tumörer. WHO har skapat en skala för att gradera hur allvarliga olika 

tumörer är (Mathiasen, et al., 2010). Denna skala bygger på tumörens malignitetsgrad, 

det cellulära ursprunget samt den anatomiska lokalisationen. Skalan sträcker sig från 

grad I-IV, där grad II kan även kallas lågmalign tumör. Grad IV är den mest aggressiva 

formen och kallas även högmalign. 

 

Forskning har kommit fram till att miljöfaktorer eventuellt kan orsaka utveckling av 

hjärntumörer. Flera rapporter har visat att det kan finnas ett samband mellan exponering 

för kemiska ämnen såsom bekämpningsmedel och utveckling av tumörer i hjärnan, men 

sambandet är inte klarlagt (Wist, 2003). I andra vetenskapliga undersökningar har ett 
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flertal olika cancergener kopplats till hjärntumörer (Cancerfonden, 2010a). Normalt sett 

har dessa gener betydelsefulla uppgifter i kroppen men om de av någon anledning ska-

das kan det leda till okontrollerad celldelning. Tidigare forskning har även visat på 

samband mellan hjärntumörer och suppressorgener, gener som normalt sett kontrollerar 

celldelningen och stoppar när antalet celler är tillräckligt (ibid) Skulle en sådan gen bli 

skadad kan även detta leda till okontrollerad celldelning. Det har forskats på och visats 

att det finns ett samband mellan elektromagnetisk strålning från till exempel mobiltele-

foner och utvecklingen av hjärntumörer. Det är oklart om ärftliga faktorer har någon 

större betydelse då de flesta cancerfall är slumpmässiga (Strang, 2004). I vissa fall när 

det gäller hjärntumörer tror dock forskarna att även ärftlighet spelar in (Cancerfonden, 

2010a).   

 

 

Hjärntumörer 

Symtomen vid hjärntumörer är beroende av var i hjärnan tumören är lokaliserad, hur 

snabbt den växer samt hur stor den totala tumörvolymen är (Mathiasen, et al., 2010). 

Många patienter med hjärntumörer utvecklar även ett hjärnödem som bidrar till att sym-

tomen förvärras. Symtomen uppkommer när det intrakraniella trycket (ICP) stiger eller 

när den normala hjärnvävnaden förstörs (Wist, 2003). Några av de vanligaste symtomen 

vid en hjärntumör är huvudvärk, illamående och kräkningar (Cancerfonden, 2010a). 

Symtomen uppkommer till följd av stegrat ICP. Ett annat symtom patienter kan drabbas 

av är epilepsia tarda, nydebuterad epilepsi. Dessa epileptiska anfall beror på en felaktig 

elektrisk urladdning och orsakas av tumörväxt i specifika delar av hjärnan. Beroende på 

lokaliseringen av tumören kan symtom som problem med tal, hörsel, syn, försämrad 

rörelse- och känselförmåga samt balanssvårigheter uppkomma. Hjärnan är ett centra för 

människors känslor och en hjärntumör kan därför även orsaka psykiska besvär såsom 

personlighetsförändringar (ibid). Exempel på dessa personlighetsförändringar är humör-

svängningar, koncentrationssvårigheter samt minskad intellektuell förmåga (Wist, 

2003).  

 

En av de viktigaste behandlingsmetoderna vid hjärntumör är kirurgi. Idag kan svåråt-

komliga tumörer tas bort i större utsträckning tack vare den medicintekniska utveck-

lingen (Wist, 2003). Mikrokirurgi är något som används idag, vilket innebär att kirurgen 

på ett skonsamt sätt med mikroskopisk hjälp kan operera områden i hjärnan som det 

tidigare inte var möjligt att operera. Det finns även tillgång till en navigator som kan 

användas under ingreppet och som via en skärm visar kirurgen var i hjärnan han opere-

rar (Cancerfonden, 2010a). När det gäller maligna gliom kan de oftast inte tas bort helt 

på grund av att tumören ofta har ett invasivt växtsätt (Wist, 2003). Hur mycket som kan 

tas bort av tumören är avgörande för prognosen. Vid kirurgi görs en avvägning mellan 

att ta bort så mycket som möjligt av tumören och samtidigt lämna kvar hjärnvävnaden 

så intakt som möjligt för att inte påverka kroppsfunktionerna negativt (Cancerfonden, 

2010a).  

 

De maligna tumörerna behöver ofta behandlas med strålbehandling som komplement 

till kirurgi (Mathiasen, et al., 2010). Strålbehandling är den andra av de två viktigaste 

behandlingsmetoderna vid hjärntumör och leder till att cellerna som strålas dör. Under 

behandlingen riktas strålningen mot området där tumören är lokaliserad med en margi-

nal på två till tre centimeter (Wist, 2003). Nackdelen med behandlingen är att inte bara 

cancercellerna skadas och dör utan även kroppens normala celler i det centrala nervsy-
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stemet (CNS) skadas. Risken för biverkningar i CNS gör att patienten inte kan strålbe-

handlas i vilken utsträckning som helst utan det finns en gräns för hur länge behand-

lingen kan pågå. Vid tumörer i form av gliom brukar behandlingen pågå dagligen i fyra 

till sex veckor (Cancerfonden, 2010a).  

 

Utöver kirurgi och strålbehandling finns cytostatika som kan användas vid behandling 

av hjärntumör. Intravenöst är denna behandling inte optimal och därför mindre vanligt 

förekommande, vilket beror på att blod-hjärnbarriären kan hindra cytostatikan från att 

vandra upp till hjärnan (Cancerfonden, 2010a). Vid behandling med cytostatika är det 

därför osäkert hur mycket av läkemedlet som når just hjärnan och om det kommer ge 

någon effekt på cancercellerna. Idag finns det dock cytostatika i tablettform som kan ges 

i samband med strålbehandling, vilket har visats sig ge betydligt större effekt än tidigare 

cytostatikabehandling. Detta har resulterat i diskussioner om inte även cytostatika ska 

ingå i rutinbehandlingen vid hjärntumör. 

 

 

Personcentrerad vård 

Med personcentrerad vård menas att sjuksköterskan fungerar som advokat för individer 

som drabbats av sjukdom. I sjuksköterskans uppgifter ingår att underlätta livet för pati-

enten samt att sträva efter att patientens liv ska vara så likt sin tidigare vardag som möj-
ligt (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Många patienter väljer att få vård i hemmet, vilket gör det lättare för patienterna att leva 

ett så normalt liv som möjligt (Hegerstrøm, 2003). Idag finns det olika former av hem-

sjukvård såsom lasarettsansluten (LAH), sjukhusansluten (SAH) och primärvårdsanslu-

ten (PAH). Patienter i livets slutskede kan även få vård på olika institutioner såsom hos-
pice (Sæteren, 2003).  

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) 

ska hon visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Det 

är även av stor vikt att patientens och närståendes kunskaper och erfarenheter tas till 

vara på ett bra sätt. Detta för att kunna individanpassa vården utifrån hur den enskilda 

patienten påverkats av hjärntumören. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan har 

en god kommunikation med patient och närstående för att kunna ge stöd och vägledning 

och därmed möjliggöra maximal delaktighet i vård och behandling. Denna kommunika-

tion ska utföras på ett lyhört och empatiskt sätt med respekt för både patient och närstå-

ende. Det är viktigt för att i så stor utsträckning som möjligt tillmötesgå deras önskemål 

i vårdandet.  När det kommer till sjuksköterskans ansvar gällande kommunikationen 

med patienter som drabbats av hjärntumör och deras närstående är hennes uppgift att ge 

information på ett sådant sätt att hoppet stärks (Reitan, 2003d). Sjuksköterskan ska även 

kunna undervisa patienter såväl som närstående och kunna försäkra sig om att informa-

tionen som givits har uppfattats på rätt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Patienten ska även 

få ökade förutsättningar att förstå situationen. Syftet med sjuksköterskans information 

bör alltid vara att minska osäkerhet och undvika missförstånd. Informationsgivning ska 

alltid ske vid rätt tidpunkt och på patientens villkor och sjuksköterskan ska alltid ha i 

åtanke att patientens intellektuella förmåga kan påverka hur informationen tas emot. Det 

är speciellt viktigt att tänka på vid tillfället för diagnos och tiden efter. Detta för att pati-

enten kan befinna sig i chocktillstånd och kan ha svårt att ta in information om vad en 

hjärntumör innebär för det fortsatta livet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
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1982:763) ska all sjukvård ske med respekt för patientens autonomi och integritet. Pati-

enten ska därför alltid bli informerad om möjligheten att välja eller vägra behandling 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Sjuksköterskan ska i dialog med patient och närstående undervisa och stödja dem på ett 

sådant sätt att det främjar hälsa och förebygger ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Enligt 

International Counsil of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjukskö-

terskeförening, 2007) har sjuksköterskan ansvar för sitt personliga sätt att utöva yrket så 

hon behåller sin yrkeskompetens. Sjuksköterskan ska även agera på ett sådant sätt som 

främjar allmänhetens tillit och bevarar yrkets anseende. Om en enskild individs hälsa 

skulle hotas på grund av annan vårdpersonals handlande är det sjuksköterskans ansvar 
att skydda patienten.  

När en person drabbas av en hjärntumör innebär det en förlust av såväl fysiska som 

kognitiva och emotionella funktioner (Endal, 2003). Diagnosen hjärntumör leder till 

flera olika orosmoment (Arber, Faithfull, Plaskota, Lucas & de Vries, 2010). Det sker 

en stor förändring i patientens liv när han eller hon påverkas av fysiska inskränkningar 

på så sätt att det kräver stora omställningar i vardagen (Endal, 2003). Många av oros-

momenten kring de fysiska inskränkningarna handlar om säkerhet relaterat till fall och 

mobilitet (Arber, et al., 2010). Patienten upplever sig själv som en börda för andra och 

upplever även att det är svårt att förverkliga sig själv (Endal, 2003).  Detta kan leda till 

att livet känns svårt. Enligt Lucas (2010) upplever många patienter att de förlorar sin 

självständighet i samband med sjukdomen. Patienterna upplever också att de förlorar sig 

själva och att de inte känner igen sin personlighet. Det sociala livet påverkas också av 

patientens sjukdom då de upplever att det är svårt att följa med i konversationer. Andra 

faktorer som gör att patienterna drar sig undan är fatigue, ilska och depression. Patien-

terna och deras närstående tvingas ta en dag i taget utan att kunna planera för framtiden 

(Melin Johansson, 2007). Cancer är en livshotande sjukdom som leder till att patienten 

och dennes familj kommer att möta många svårigheter som leder till oro och ångest un-

der sjukdomen (Reitan, 2003b). De olika inskränkningarna som drabbar patienten på-

verkar även de närstående som ofta får axla nya roller som till exempel vårdare, vilket 

kan upplevas som problematiskt (Reitan, 2003c). Närstående kan vara flera personer i 

patientens närhet, så som make, maka, sambo, partner, förälder, barn, syskon eller nära 

vän. Patientens närstående har en mycket viktig roll under sjukdomstiden då de närstå-

ende fungerar som ett stort stöd för patienten (Cancerfonden, 2010b). Närstående kan 
även finna stöd i patienten, trots att han eller hon är den som drabbats av sjukdomen.  

Då det innebär stora förändringar för hela familjen när någon drabbas av en hjärntumör 

är det viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar vilka behov de har och hur sjukskö-

terskan kan underlätta för dem under sjukdomstiden.  

 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter med diagnosen hjärntumör och deras närstående 

erfar sjukdomen och livssituationen. 
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Metod 

Studien utfördes som en litteraturstudie utifrån Friberg (2006) med en induktiv ansats. 

En litteraturstudie innebär att skapa en överblick över befintligt vetenskapligt material 

inom ett visst område.  

 

 

Datainsamling 

Innan ämnet fastställdes gjordes en pilotsökning för att få en uppfattning om hur mycket 

material det fanns och om det var tillräckligt för att kunna genomföra en litteraturstudie. 

Därefter påbörjades den faktiska sökningen. Sökningarna skedde i databaserna Cumula-

ted Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), PubMed och Science 

Direct, varav den sistnämnda inte gav något resultat som berörde syftet. Sökningarna 

gjordes både med Mesh-termer och i fritext i PubMed eftersom alla de begrepp som var 

tänkta att ingå i sökningen inte fanns som Mesh-term. I CINAHL söktes det både med 

Thesaurustermer och med fritextord. Vid samtliga sökningar användes Boolesk söklogik. 

Ordet som användes var AND. I CINAHL gav åtta av sökningarna resultat respektive tre 

sökningar i PubMed. Titlarna lästes igenom och de titlar som inte svarade till syftet sål-

lades bort, till exempel de som var för medicinskt inriktade eller handlade om barn. 

Därefter lästes abstrakten till de artiklar som verkade relevanta. De artiklar som såg ut 

att svara på studiens syfte valdes ut för att sedan läsas. Totalt lästes 21 artiklar och 

granskades med utgångspunkt i Carlsson och Eimans granskningsmall (2003). Gransk-

ningen resulterade i tio artiklar av grad I, åtta av grad II, en av grad III och två artiklar 

som enligt mallen inte ens nådde grad III. Av de 21 ursprungliga artiklarna valdes 19 

vidare till urval två. De två artiklarna som inte fick någon grad alls valdes bort på grund 

av att de hade dålig vetenskaplig kvalitet. Artikeln av grad III behölls för att resultatet 

stämde överens med resultaten i många av de andra artiklarna med grad I och II. Av de 

utvalda artiklarna var 13 kvalitativa och sex var kvantitativa (se bilaga II).  

Inklusionskriterierna i CINAHL var att artiklarna skulle vara publicerade de senaste nio 

åren, vara skrivna på engelska och vara av typen research. I PubMed var inklusionskri-

terierna att artiklarna skulle vara publicerade de senaste tio åren och vara på engelska. 

Det fanns inga krav på från vilket land artiklarna skulle komma ifrån utan hela världens 

länder inkluderades i sökningen. Ytterligare inklusionskriterier var att studierna skulle 

vara utförda på vuxna. Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara medi-

cinskt inriktade. Studierna skulle inte heller vara fokuserade på överlevnad efter en 

hjärntumör.  

 

 

Databearbetning 

Materialet lästes igenom ett flertal gånger individuellt och det datamaterial som svarade 

på studiens syfte ströks under. Därefter översattes artiklarnas resultat till svenska för att 

skapa en större förståelse för innehållet. När materialet var översatt delades det in i olika 

områden med hjälp av färgpennor för att få en överblick över vad som berörde liknande 

ämnen. I och med att det viktiga ströks under sållades det som inte var relevant för syf-

tet bort. Bearbetningen av materialet skapade slutligen fyra resultatkategorier. Kategori-
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erna som framkom var: Förändrade roller och relationer, Närstående som vårdare, Han-

teringen av sjukdom samt Behov av stöd under sjukdomen. 

 

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord PubMed 

MeSH-term 
CINAHL Subject Heading 

List 
Hjärntumör Brain neoplasms Brain neoplasms 

Vårdgivare  Caregivers 

Familj  Family 

Gliom  Glioma 

Coping  Coping 

Erfarenhet  Experience (fritext) 

Cancer patienter  Cancer patients 

Andlighet Spirituality  

Information  Information (fritext) 

Familjevårdgivare Family caregiver (fritext)  

 

 

Resultat 

Förändrade roller och relationer 

När någon drabbas av en hjärntumör innebär det inte bara förändringar för patienten 

utan även för patientens familj (Edvardsson & Ahlström, 2008). En av de absolut största 

förändringarna skedde i inledningsfasen av sjukdomen då diagnosen ställdes och patien-

ten genomgick operation och andra behandlingar (McConigley, Halkett, Lobb & Mo-

wak, 2010). På grund av patientens förändringar i beteende, personlighet, minne och 

kognitiv förmåga blev beroendet av de närstående större (Edvardsson & Ahlström, 

2008). Enligt McConigley et al. (2010) ledde detta till att närstående fick ta på sig rollen 

som faktisk vårdgivare till patienten. Trots den ökade bördan på de närstående ställde de 

inga krav på patienten utan tog själva ansvaret för familjen och hemmet (Wideheim, 

Edvardsson, Påhlson & Ahlström, 2002). Det ökade ansvaret ledde till att närstående 

upplevde svårigheter i att skapa balans mellan att vårda patienten och utföra sitt profes-

sionella arbete (Sherwood, Given, Doorenbos & Given, 2004).  

Närstående tar på sig många olika roller när en patient drabbas av en hjärntumör, bort-

sett från rollen som vårdgivare (Cashman, et al., 2007). Då patienterna inte tilläts köra 

bil efter operationen fick närstående till exempel ta på sig uppgiften som chaufför till 

patientens täta läkarbesök (McConigley, et al., 2010).  På grund av att patienterna var 

kognitivt påverkade av hjärntumören agerade närstående även som en talesperson för 

patienten och var den som kontaktade sjukvården vid behov (Spetz, Henriksson & Sa-
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lander, 2008). Detta var enligt Edvardsson och Ahlström (2008) något som närstående 

upplevde som en nödvändighet. Närstående fick även ta på sig rollen som tolk då vissa 

av patienterna hade svårt för att kommunicera (McConigley, et al., 2007). Detta är en 

vanlig roll då en studie gjord av Faithfull och Lucas (2005) visade att kommunikations-

svårigheter är ett av de vanligaste och mest problematiska symtomen.  

Rollerna i förhållandet mellan man och hustru förändrades på grund av patientens för-

ändrade personlighet och regression (Strang & Strang, 2001). Vissa av de närstående 

ansåg sig vara ensamstående trots att de egentligen var två föräldrar (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). Många av de närstående hade gått från att ha varit patientens partner 

till att mer och mer övergå till rollen som förälder då patienten ofta behövde assistans 

med exempelvis den personliga hygienen och påklädning. Enligt Sherwood et al. (2004) 

refererade många av de närstående till patienten som en annan person än den de en gång 

kände. Patienternas förändrade personlighet ledde även till att de inte hade samma öm-

sesidighet mot sin partner som de haft innan diagnosen (Edvardsson & Ahlström, 2008). 

Denna förlust av ömsesidighet kunde leda till att patienten och hans eller hennes livs-

partner gled isär (Salander & Spetz, 2002). Kvinnor som upplevde förlust av ömsesi-

dighet från sin partner i intima situationer ansåg att det var så betungande att de över-

vägt att separera från patienten. I Salander och Spetz (2002) studie framkom att närstå-

ende även upplevde att de var förbjudna att ta itu med den förändrade livssituationen på 

ett lämpligt sätt. Irritation eller andra negativa känslor som de kände gentemot patienten 

var enligt närstående inget de kunde yttra (Edvardsson & Ahlström, 2008). Närstående 

kände en maktlöshet av att vara den som stod vid sidan av då patienten ständigt stod i 

centrum (Strang & Strang, 2001). De upplevde det även stressande att vänner, grannar 

och kollegor enbart tycktes ha en begränsad förståelse för hur påverkad patienten blev 

av hjärntumören (Janda, Eakin, Bailey, Walker & Troy, 2006). Edvardsson och Ahl-

ström (2008) beskriver dock att de människor som gav de närstående tid genom att 

lyssna och försöka förstå situationen fick högre socialt värde än de haft tidigare. Trots 

att de närstående kände maktlöshet över situationen var de medvetna om att det var vik-

tigt att de behöll hoppet då det påverkade patienten i hans eller hennes kontakt med res-

ten av familjen (Wideheim, et al., 2002).  

Patienterna själva kände motvilja till att vara beroende av de närstående och försökte 

efter bästa förmåga dölja de problem som sjukdomen orsakade (Wideheim, et al., 2002). 

På grund av det utförde patienterna aktiviteter både i och utanför hemmet, efter energi 

och förmåga, som ett försök att minska bördan på närstående men även för att försöka 

skapa någon slags mening i det vardagliga livet. Patienterna kände oro för sina närstå-

ende när de insåg att de skulle behöva långvarig vård (Janda, et al., 2006). När patienten 

var stabil i sin sjukdom kunde hela familjen tillfälligt gå tillbaka till det liv de hade in-

nan diagnosen vilket var värdefullt för både patienten och resten av familjen (Cashman, 

et al., 2007). När patienterna försämrades i sin sjukdom hade de dock problem att närva-

ra vid sociala tillställningar vilket ledde till att patienterna och de närstående upplevde 

en känsla av social isolering (Cashman, et al., 2007; Edvardsson & Ahlström, 2008; 

Janda, et al., 2007; Wideheim, et al., 2002). Det skedde en tydlig minskning av antalet 

vänner vilket ofta berodde på osäkerhet angående hur de skulle bemöta patienten och de 

närstående (Janda, et al., 2007).  
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Närstående som vårdare 

Familjer som ville ta hand om sin svårt sjuka familjemedlem tvivlade på sina kunskaper 

att hantera vårdandet i svåra situationer och kände sig dåligt förberedda på att ge vård 

under en längre tid (Wideheim, et al., 2002). Närståendevårdarna uttryckte att den ut-

märkande upplevelsen var den plötsliga förändringen som patientens diagnos innebar 

(McConigley, et al., 2010). I vissa fall gavs det en tidsfrist på hur länge patienten för-

väntades överleva. Trots att närståendevårdarna hade fått information av sjukvårdsper-

sonal angående kognitiva och neuropsykiska problem, som var en konsekvens av sjuk-

domen, upplevde de inte att de var beredda när förändringarna väl ägde rum (Sherwood, 

et al., 2004). Närståendevårdarna hade dålig tillit till sin förmåga som vårdgivare och de 

kritiserade många gånger beslut de fattat gällande vårdandet (Cashman, et al., 2007). 

Det var hela tiden en svår balansgång för vårdgivarna mellan att låta patienten vara 

självständig och att se till att patienten inte skadade sig. McConigley et al. (2010) be-

skriver närståendevårdares rädsla för att patienterna skulle drabbas av krampanfall vil-

ket hade inverkan på huruvida de uppmuntrade patienterna till att delta i olika aktiviteter 

eller inte.  

 

Svårighetsgraden av sjukdomen gjorde att det var viktigt att patienten kunde bo i en så 

säker miljö som möjligt i hemmet (Wideheim, Edvardsson, Påhlson & Ahlström, 2002). 

Närståendevårdarna angav att de försökte, både för patientens skull och för deras egen, 

skapa en känsla av trygghet. Vid sidan av detta var närståendevårdarna även tvungna att 

ta hänsyn till patientens livskvalitet och detta var speciellt tydligt då behandlingen inte 

längre var kurativ. Allt eftersom sjukdomen fortlöpte och patientens tillstånd försämra-

des ökade ansvaret på patientens livspartner (Strang & Strang, 2001). Vissa av närstå-

endevårdarna tog ledigt från sitt arbete för att kunna hantera ansvaret för patientens vård 

(Wideheim, et al., 2002). Detta ledde i vissa fall till att familjen fick ekonomiska svå-

righeter. Trots detta kände närståendevårdarna en ovilja att lämna patienten ensam på 

grund av säkerhetsrisker (McConigley, et al., 2007; Sherwood et al., 2004). Dessa kun-

de exempelvis vara att patienten skulle ge sig av hemifrån och inte hitta tillbaka eller 

glömma att stänga av spisen (McConigley, et al., 2007). Många kände ångest och osä-

kerhet inför framtiden gällande överlevnadschanser, risk för biverkningar efter behand-

ling och den fortsatta tumörväxten. Biverkningar av kirurgi, strålning och cellgifter var 

en konstant påminnelse om sjukdomen och var påfrestande för de närstående. Enligt 

Edvardsson och Ahlström (2008) upplevde en del närståendevårdare att patienten var en 

börda på grund av beroendeförhållandet och de kände ett motstånd gentemot att vara 

vårdare. Det framkom dock att det inte enbart innebar negativa konsekvenser att vara 

både närstående och vårdare till en patient med hjärntumör (Sherwood, et al., 2004). 

Patienterna hade ett uttalat behov av att deras familj skulle vara delaktiga i vården 

(O’Donnell, 2005). Trots att det är problematiskt att ta på sig rollen som närståendevår-

dare var det många som var tacksamma över att få chansen att vårda och de tyckte att 

relationen till patienten hade blivit starkare än tidigare (Sherwood, et al., 2004). Vissa 

närståendevårdare hade en positiv syn på beroendet på så sätt att den närstående kände 

sig behövd. Om patienten var man eller kvinna visade sig också påverka synen på vår-

dandet och familjen (Keir, Farland, Lipp & Freidman, 2009). De manliga närstående-

vårdarna visade betydligt mer positiv uppskattning av vårdandet och de hade även en 

mer positiv syn på sin familj än vad de kvinnliga närståendevårdarna uttryckte.  

 

Det förekom ett positivt samband mellan närståendevårdarens börda och patientens re-

dogörelse för dåligt socialt, funktionellt välbefinnande samt andra besvär (Keir, et al., 
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2009). I de fall där patienterna rapporterade att de upplevde en större funktionell ned-

gång visade det sig att vårdgivarna kände en större belastning och ångest. Detta stärks 

av Sherwood et al. (2006) som hävdar att medelvärdet avseende depressiva symtom och 

vårdgivarens börda ökade med antalet neuropsykologiska symtom som patienten upp-

levde. Bördan på närståendevårdarna ökade då patientens kognitiva funktion försämra-

des och patienten hade brist på energi (Wideheim, et al., 2002). På grund av de kogniti-

va förändringarna som kunde innebära ett mer våldsamt beteende hos den sjuke ville 

närståendevårdarna inte bara skydda patienten utan var även måna om att skydda yngre 

barn i familjen från sin våldsamma förälder, vilket ansågs vara svårt (Sherwood, et al., 

2004).  

 

Närståendevårdarna beskrev vikten av att skapa ett fysiskt och emotionellt välbefinnan-

de hos patienten för att han eller hon skulle kunna få ett fridfullt slut på livet (Sherwood, 

et al., 2004). Det var viktigt för närståendevårdarna att patienten dog i hemmet och att 

miljön runt patienten skulle vara bekväm. I förberedelserna inför patientens bortgång 

ingick att planera begravning, ta hänsyn till patientens livsönskningar och att förbereda 

sig på de sista dagarna och timmarna i patientens liv. Samtidigt skulle närståendevår-

darna förbereda sig på livet efter att patienten gått bort.  

 

Hanteringen av sjukdom 

Hur en individ reagerar på en hjärntumördiagnos varierar (Wideheim, et al., 2002). I en 

studie gjord av O’Donnell (2005) upplevde majoriteten av patienterna en enorm chock 

när de fick diagnosen. Chocken kunde både bero på diagnosen i sig, men även hur dia-

gnosen förmedlades. Enligt Edvardsson och Ahlström (2008) beskrevs tiden som följde 

diagnosen som kaotisk och skrämmande. Av de patienter som diagnosticerats hade 61 

% av dem upplevt stress de senaste 30 dagarna (Kier, Guille, Carter & Friedman, 2006). 

Hela situationen upplevdes som overklig och som de värsta som drabbat dem (Wide-

heim, et al., 2002). Många frågade sig varför detta drabbat just dem och tyckte att livet 

var orättvist (Strang & Strang, 2001). Patienterna och deras närstående levde med en 

osäkerhet där omständigheterna ständigt förändrades (Cashman, et al., 2007). De var 

tvungna att omvärdera sina prioriteringar och skapa någon form av plan för framtiden 

(McConigley, et al., 2010; O’Donnell, 2005). Detta trots att de saknade säkerhet i livet 

och samtidigt var tvungna att ta en dag i sänder (Wideheim, et al., 2002). Vissa pratade 

ledsamt om drömmar de tidigare haft som inte längre kunde realiseras (Edvardsson & 

Ahlström, 2008).  

 

Det upplevdes som viktigt av patienter och närstående att förstå sjukdomen och behand-

lingen. Patienterna önskade även att få hjälp med att hantera de biverkningar de drabba-

des av (Janda, et al., 2006). Studien visade också på att anpassningen till diagnosen gick 

fortare beroende på graden av symtom och biverkningar. Enligt O’Donnell (2005) kun-

de förståelse för diagnosen forma patientens övriga reaktioner och möjligheter att hante-

ra sin situation. Det visade sig att det underlättade för patienten om de förstod koppling-

en mellan tumörens lokalisation och symtomen de upplevde.  

 

För patientens närstående var inledningsfasen av sjukdomen väldigt påfrestande (Ed-

vardsson & Ahlström, 2008). De hade i vissa fall märkt patientens symtom långt innan 

de faktiskt kontaktade sjukvården, detta för att de inte ville kränka patientens autonomi 

(Wideheim, et al., 2002). De väntade med att kontakta sjukvården tills symtomen blev 

så kraftiga och dramatiska att det var oundvikligt. Edvardsson och Ahlström (2008) 
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rapporterar att tiden som följde bestod av lång väntan på operation och behandling vil-

ket upplevdes som stressande, både för patienten och för de närstående. Mötet med pati-

enten efter operationen upplevdes som ångestfyllt för de närstående då de tänkt mycket 

på i vilken utsträckning patienten skulle vara förändrad. De visste inte alls vad som vän-

tade och de kände sig dåligt förberedda. När behandlingen sedan startade var det värde-

fullt för både patienter och närstående att få göra ett besök på strålningsenheten, träffa 

personalen och få information om vilka effekter behandlingen förväntades ge (Wide-

heim, et al., 2002). Behandlingsresultat och möjligheten att patienten var undantaget 

från regeln var något som gav de närstående hopp.  

 

Det var vanligt att de närstående accepterade allvaret med sjukdomen enklare än patien-

ten (Strang & Strang, 2001). Detta berodde på att de närstående märkte av till vilken 

grad patienten förändrats. Patienten i sin tur visade ofta kämparvilja och trodde på att de 

skulle bli botade från sin sjukdom. De närstående trodde många gånger att patienterna 

inte förstod allvaret i situationen (Wideheim, et al., 2002). Detta framkom även i en 

studie av Salander och Spetz (2002) att patient och närstående hade olika sätt att hantera 

sjukdomen. Vissa av patienterna verkade inte vara medvetna om situationens allvar me-

dan patientens livspartner var medveten men inte låtsades om det. De närstående hade 

egna diskussioner med vårdpersonalen men behöll informationen de fick för sig själva, 

delvis för att inte öka påfrestningen på patienten. Det faktum att närstående ville skydda 

patienten från information som kunde anses vara onödig har även framkommit i en stu-

die av Wideheim et al. (2002). Det fanns även patienter som trodde att de hade ljusare 

framtidsutsikter än de egentligen hade och där de inte ville dela med sig av sina tankar 

till de närstående (Salander & Spetz, 2002). Detta ledde till att patienterna och deras 

partner gled isär (Wideheim, et al., 2002; Salander & Spetz, 2002). I vissa fall var både 

patient och närstående medvetna om allvaret i situationen, de pratade inte om det men 

bildade ändå en gemensam plattform (Salander & Spetz, 2002). Paren diskuterade inte 

döden upprepade gånger, gjorde de det överhuvudtaget skedde det i inledningsfasen av 

sjukdomen på ett indirekt sätt och sedan lämnade de ämnet. De närstående kunde också 

bli introducerade i nya uppgifter i hemmet såsom hur huset fungerade eller hur ekono-

min skulle skötas (McConigley, et al., 2010; Sherwood, et al., 2004; Salander & Spetz, 

2002). Detta var ett tecken på att de erkänt situationen som livshotande. Det fanns även 

patienter och närstående som inte alls var medvetna om situationens allvar (Salander & 

Spetz, 2002). De fortsatte leva som förut och blev förvånade när läkare klargjorde sjuk-

domens allvarliga faktum. Detta tyder på att patienten och de närstående förnekat verk-

ligheten. En av de vanligaste copingstrategierna för hjärntumörpatienter och deras när-

stående var att förneka eller ta avstånd från obehagliga känslor (Edvardsson & Ahl-

ström, 2008).  Andra copingstrategier som användes var rationalisering, kontroll, di-

stansering och förtryck (Strang & Strang, 2001). Humor och skratt har även visat sig 

vara viktigt (Nixon & Narayanasamy, 2010). För de närstående var det betydelsefullt att 

kunna arbeta, praktiskt eller fysiskt, för att få distans till sjukdomen (Wideheim, et al., 

2002; Strang & Strang, 2001). De närstående använde sig ofta av mer externa resurser 

för att kunna hantera situationen. Sådana resurser kunde vara samtal med terapeuter, 

vårdpersonal, kollegor och vänner (Strang & Strang, 2001).   

 

 

Behov av stöd under sjukdomstiden 

Hos patienter och de närstående som vårdade fanns ett tydligt uttryckt behov av stöd 

under sjukdomen (Janda, et al., 2006). De var dock många gånger svårt för dem att ut-
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trycka vad det var för stöd de sökte och vem som skulle tillhandahålla det. Detta på 

grund av att diagnosen hjärntumör var ny för dem och de hade svårt att relatera till sjuk-

domen. 

Patienter och närstående ansåg att den information de fick angående sjukdomen, sym-

tomen och framtiden var av stort värde för dem (Strang & Strang, 2001). Överlag hade 

patienterna och närstående en positiv syn på mötet med vårdpersonal (Wideheim, et al., 

2002). Närstående beskrev de möten som var positiva som möten där de fått delta i be-

slut angående vården och fått tillräckligt med tid för att ställa frågor (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). Något som gav hopp och stöd till närstående var att de visste att pati-

enten fick den bästa tänkbara behandlingen (Wideheim, et al., 2002). Läkaren hade för-

mågan att förmedla allvaret i sjukdomen samtidigt som han ingav hopp genom att fram-

häva de positiva faktorerna i den specifika situationen. Det var även betydelsefullt för 

patient och närstående att de fick information från samma läkare varje gång, vilket ska-

pade trygghet. Kontakten med läkare och sjuksköterska gav patienterna och de närstå-

ende en känsla av säkerhet. De ansåg att informationen de fick var saklig och korrekt 

men hade svårt för att förstå vissa begrepp så som till exempel hjärntumör och malign. 

Trots att patienterna var tillfredsställda med informationen upplevde de ändå att de hade 

liten förståelse för situationen (Salander & Spetz, 2002). Enligt Salander och Spetz 

(2002) var patienterna mer nöjda med informationen som de fick av sjukvårdspersona-

len än vad de närstående var. Närstående tyckte att informationen brast framför allt 

inom området kring behandlingskonsekvenserna, där de kände att inte alla frågor besva-

rades (Edvardsson & Ahlström, 2008). På grund av detta fick närstående söka informa-

tion på egen hand om sjukdomen och behandlingen för att kunna stötta patienten (Sher-

wood, et al., 2004). Det fanns närstående som kände sig obetydliga och osynliga i vård-

kontakten (Edvardsson & Ahlström, 2008). Närstående försökte ta del av patienternas 

kontakter och etablera en egen kontakt men kunde ibland mötas av negativa attityder 

och bli hindrade från det. Det rådde en ojämn maktbalans i kontakten med vården (Ed-

vardsson & Ahlström, 2008). De närstående uppfattades som underlägsna vilket påver-

kade deras upplevelser. I en studie av Spetz, Henriksson, Bergenheim och Salander 

(2005) användes en specialistsjuksköterska som en resurs för patienten och/eller de när-

stående. I vissa fall användes specialistsjuksköterskan som en resurs för patienten såväl 

som de närstående. Något som var framträdande var dock att patienterna och närstående 

inte delade sina samtal med specialistsjuksköterskan sinsemellan utan de ville ofta ha en 

självständig relation till henne. De kontaktade henne både för att få information, men 

även för att ha någon att dela sin oro med.  

 

I och med de hastiga förändringarna som operationen och den övriga behandlingen re-

sulterade i var närstående som vårdare tvungna att akut söka information inom praktiska 

områden (McConigley, et al., 2010). De hade behov av att lära sig tillhandahållandet av 

personlig omvårdnad i form av dusch, toalettbesök samt påklädning. Det var svårt för 

närstående som vårdgivare att veta vart de skulle söka stöd, vanligast var att de vände 

sig till familj och vänner (ibid). De hjälpte ofta till med det praktiska i vården (Sher-

wood, et al., 2004). De stöttade de närstående genom att till exempel hjälpa till att laga 

mat och ordna barnvakt. Ibland hjälpte de också till med att söka information om be-

handling och stöd till både patienten och den närstående vårdgivaren. Det fanns tillfäl-

len då närstående behövde tid ifrån patienten bara för att komma ifrån situationen 

(McConigley, et al., 2010). Vårdgivare inom familjen upplevde dock att det var jobbigt 

att be om hjälp och kunde känna skuldkänslor när de tog emot hjälp. Assistans med den 

fysiska vården var det som närstående i sin roll som vårdare fann lättast att be om hjälp 

med medan det var svårt att ordna med avlastning (Sherwood et al., 2004). Hospice be-
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skrevs som stödjande och ovärderligt för patienterna som spenderade sin sista tid på ett 

sådant hem. Hospiceverksamheten upplevdes som positiv även av de närstående som 

fick stöd av dem med den fysiska vården. Läkare och sjuksköterskor uppfattades som 

ett stort stöd under behandlingen men upplevdes inte fullt lika stöttande vad gällde det 

praktiska. Familjen upplevde att läkare och sjuksköterskor inte var tillräckligt stödjande 

i hanteringen av symtom och biverkningar i hemmet (ibid). I en studie gjord av Janda et 

al. (2008) framkom vilka vårdbehov som var otillfredsställda hos närstående. Närståen-

de ville ha någon att prata med, men för dem handlade det om att ha någon som kunde 

hjälpa dem att fatta beslut i vardagen i den osäkra livssituation de befann sig i. Spetz et 

al. (2005) hade i sin studie en kategori där en specialistsjuksköterska användes främst 

som en resurs för de närstående. Närstående kontaktade specialistsjuksköterskan med 

konkreta frågor, men även för att prata när patientens tillstånd förvärrades. Det var van-

ligt att närstående ställde praktiska frågor först för att sedan vilja övergå till att vara mer 

personliga (Spetz, et al., 2008). Specialistsjuksköterskan fick även informera övriga 

närstående om patientens tillstånd (Spetz, et al., 2005). Vissa av de närstående som del-

tog i studien ansåg att specialistsjuksköterskan var den näst viktigaste personen efter 

kirurgen under patientens sjukdomstid och hon ansågs fungera som en livlina. Det fanns 

dock vissa svårigheter när det gällde att ha en specialistsjuksköterska som resurs för 

patienterna. Detta på grund av att den täta kontakten sjuksköterskan hade med patienter 

och närstående kunde leda till att deras relation fördjupades och blev mer personlig.  

 

Närstående upplevde ständigt att deras känslor pendlade (Edvardsson & Ahlström, 

2008). Något som skapade positiva känslor var när läkaren förklarade att operationen 

hade gått bra, men om de därefter fick höra att patienten hade cancerceller kvar upplev-

des det som förvirrande. Kier et al. (2009) rapporterar att vårdgivare i familjen upplevde 

en ökad belastning och ångest i samband med att patientens tillstånd försämrades. När-

stående uttryckte ett behov av känslomässigt stöd men när detta behov inte tillfreds-

ställdes ledde det till att de kände ilska och besvikelse (Edvardsson & Ahlström, 2008). 

De närstående som även var vårdare till patienten ansåg att frånvaron av stöd från vän-

ner och familj var extra frustrerande (Sherwood, et al., 2004). För patienterna har det 

visat sig ha stor betydelse för det psykologiska stödet att familjen är närvarande 

(O’Donnell, 2005). Det innebar dock en stor påfrestning för de närstående som vårdare 

att trots sin egen ångest, oro och sorg inför framtiden försöka ge emotionellt stöd till 

patienten (Cashman, et al., 2007). Enligt McConigley et al. (2010) hörde det till de när-

ståendes roll som vårdare att främja emotionellt välbefinnande hos patienten. När det 

kom till stöd genom behandling och rehabilitering satte både patienter och de närstående 

som vårdade sitt hopp till sin familj och vänner i deras närhet (Janda, et al., 2006). Det 

visade sig dock att patienterna och närstående inte upplevde att det behovet möttes upp. 

De upplevde det som att deras familj och vänner hade brist på förståelse för situationen. 

När det gällde sjuksköterskans betydelse för det emotionella stödet beskrev patienter 

henne som avståndstagande (O’Donnell, 2005). De upplevde att sjuksköterskan fokuse-

rade på det fysiska och visade med sitt kroppsspråk att de inte ville delta i någon emo-

tionell konversation med patienten. Detta kunde bero på att sjuksköterskan ville ta av-

stånd från emotionella ämnen.  

 

De flesta närstående som vårdade patienterna upplevde det lärorikt att dela med sig av 

sina erfarenheter till människor som befann sig i liknande situationer (Cashman, et al., 

2007). Det gjorde att de närstående inte längre kände sig ensamma i sin upplevelse. De 

närstående som även var vårdgivare upplevde att stödgrupper, vänner och familj var till 

stor hjälp när det skulle fattas beslut i svåra situationer (Sherwood, et al., 2004). Det 
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blev ett forum för vårdgivarna att ventilera sina frustrationer. Patienter och närstående 

som vårdare upplevde möjligheten att diskutera sin ångest inför framtiden med vårdper-

sonal som stödjande för dem båda (Janda, et al., 2006). Patienterna kände ett behov av 

att ha någon de kunde prata med, som tog sig tid för dem och förklarade vad de skulle 

möta i framtiden (O’Donnell, 2005). De patienter som hade tillgång till en specialist-

sjuksköterska som resurs var bara påverkade av sjukdomen till en viss utsträckning 

(Spetz, et al., 2005). Vissa levde med uppfattningen att de inte kunde visa sig svaga 

inför sina familjer. Dessa patienter var främst män som ansågs vara starka personer som 

därmed skulle vara självständiga. Utbytet mellan patienten och specialistsjuksköterskan 

var främst av medicinsk karaktär. De gånger specialistsjuksköterskan var i kontakt med 

de närstående gällde det främst praktiska saker (ibid).  

 

Andlighet ansågs vara relaterat till meningen med livet medan religiös tro hade olika 

stor betydelse för patienterna och deras närstående (Strang & Strang, 2001). Religionen 

i sig hade inte så stort värde utan det var andra existentiella och spirituella/andliga upp-

levelser som gav dem mening med livet. Exempel på detta kunde vara att tro på ödet, ett 

liv efter döden eller en tro på godheten i livet. Det fanns dock patienter som uppgav att 

religion gav dem en mening i livet medan andra menade att religionen snarare hindrade 

dem. Det beskrevs att den blev en börda som ökade känslan av meningslöshet i livet  

(ibid). Vissa patienter fick stöd från sin lokala kyrka eller samtalade med en präst och 

fick på så sätt andligt stöd (Faithfull, et al., 2005). Flera uppgav att de fick religiöst stöd 

men utan att beskriva var ifrån de fick stödet.  

 

Enligt patienter och närstående var förutsättningarna för att kunna prata kring existenti-

ella frågor att sjuksköterskan vågade stanna kvar när de på ett öppet och tillitsfullt sätt 

pratade med henne (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). Patienterna ansåg att ett samtal 

om existentiella frågor kunde innebära att prata om döden, att summera sitt liv och för-

söka nå ett stadium där patienten kan acceptera situationen eller bara få beskriva upple-

velserna och känslorna i ord. Existentiellt stöd för närstående innebar att de fick diskute-

ra med vårdpersonal om framtiden och hur det skulle bli om patienten gick bort. Det var 

även av stor vikt för att närstående skulle kunna ta sig igenom den kris som sjukdomen 

innebar. Något som betonades som viktigt för både patienter och närstående var att de 

skulle bemötas med en helhetssyn, där kropp och själ ansågs vara sammankopplade 

(ibid). Det fanns även patienter som inte ställde några krav på att få andligt stöd och en 

del ansåg heller inte att det var sjuksköterskans uppgift att ge sådant stöd (Nixon & Na-

rayanasamy, 2010). Det fanns sjuksköterskor som var av samma mening, att det inte 

hörde till hennes arbetsuppgifter att beröra det existentiella (Strang, et al., 2001). Det 

visade sig dock att patienter och närstående upplevde att de fick dåligt med andligt och 

existentiellt stöd (Strang, Strang & Ternestedt, 2001). Det som främst gjorde att patien-

terna kände brist på existentiellt stöd var att sjuksköterskorna var stressade och att pati-

enterna därför inte ville störa dem. Närstående ansåg att sjukvårdspersonalen inte hade 

någon helhetssyn, att de glömde bort patienter och närståendes välbefinnande på grund 

av att de hade stort fokus på det medicinska och det tekniska (ibid). Sjuksköterskorna 

ansåg att det som hindrade dem från att ge existentiellt stöd till patienter och närstående 

var tidsbrist medan andra menade att de hade för dålig kunskap kring existentiella frå-

gor och kände därmed att de inte kunde prata med patienterna om ämnet (Strang, et al., 

2001). Det påverkade sjuksköterskorna emotionellt att arbeta nära patienter med hjärn-

tumör. Många kände att de saknade en existentiell grund att stå på, vilket därför också 

blev en faktor som gjorde det svårt att lyfta fram och diskutera det existentiella. Sjuk-
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sköterskorna höll sig på avstånd från patienter på grund av att de kände ångest, rädsla, 

maktlöshet och otillräcklighet när de arbetade nära döden (ibid).  

 

Det fanns en önskan hos patienter och de vårdande närstående att få en oberoende kon-

takt att ställa frågor till och som kunde hjälpa dem att fatta olika beslut (Janda, et al., 

2006). De beskrev att de ville ha ett telefonstöd och att användning av internet och e-

mail skulle kunna skapa nya forum för att få information och stöd.  I en studie gjord av 

O’Donnell (2005) framkom det att andra informativa hjälpmedel utöver internet, så som 

broschyrer och häften, hade kunnat vara till hjälp för att öka patienternas förståelse, 

enligt dem själva. Närstående hade önskemål om hur stödet skulle kunna förbättras i 

kontakt med sjukvården (Edvardsson & Ahlström, 2008). Förslag på förbättringar be-

rörde främst behovet av känslomässigt och psykiskt stöd samt behovet av mer informa-

tion. Något annat som efterfrågades var ett utvidgat stöd efter utskrivning från sjukhu-

set. Patient och närstående önskade att vårdpersonal skulle ge ärliga svar på deras frågor 

kring sjukdomen men att de skulle säga det på ett sådant sätt att hoppet kunde bevaras. 

Vad gällde vården efterfrågade vårdgivarna ett bättre stöd i den dagliga vården med en 

utökad och förbättrad kommunikation (Sherwood, et al., 2004). 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån syftet valdes sökorden ut (se tabell 1). De första sökningarna gav relativt få re-

sultat vilket gjorde att antalet sökord utökades för att få fler artiklar. Antalet sökord blev 

därför relativt många, vilket kan ses som en svaghet. Majoriteten av sökningar startades 

i CINAHL och när samma sökord sedan användes i PubMed gav sökningen många 

dubbletter. Därför uteslöts dessa sökningar ur sökordsöversikten och sökhistoriken. Bra-

in Neoplasms som sökord var med i majoriteten av sökningarna, och var även det ord 

som genererade flest träffar i kombination med andra ämnesord. Fritextord användes då 

det inte fanns MeSH-termer eller Thesaurustermer som motsvarade de önskade orden. 

Sökningarna gjorda i Pubmed gav många artiklar med medicinsk inriktning vilket gjor-

de att de sökningarna inte gav lika många artiklar som gick vidare i urvalsprocessen. 

Samtliga artiklar hittades genom systematisk sökning vilket ses som en styrka. 

Från början begränsades sökningarna från år 2002, men då flera svenska artiklar från 

2001 hittades utökades sökningen från de senaste åtta åren till de senaste nio åren. Nå-

got som kan ses som både en styrka och en svaghet är att flera av författarna är åter-

kommande i flertalet artiklar. Styrkan anses vara att de författare som återkommer har 

forskat mycket inom området samtidigt som det kan vara en svaghet då få har forskat i 

ämnet. Sju av 19 artiklar är svenska vilket ses som en styrka då detta gör det enklare att 

applicera på svenska förhållanden. Övriga artiklar kom från Kanada, Australien, Nordir-

land, Storbritannien och USA. Då samtliga länder är i-länder ses det som en styrka för 

användning i västvärlden. 

I studien undersöktes både kvinnor och mäns erfarenheter av att drabbas av en hjärntu-

mör eller vara närstående till någon som drabbas, majoriteten var dock kvinnor. Även 

om män och kvinnors åsikter skiljde sig åt på vissa punkter tolkades det ändå som att 

deras erfarenhet till stor del var de samma. Orsaken till att majoriteten var kvinnor bland 

vårdarna kan ha berott på att kvinnor har en modersinstinkt och känner att det är deras 
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ansvar att ta på sig vårdandet. Majoriteten av patienterna var män i de studier där könen 

presenterades. Detta kan också vara en faktor som påverkat till att det var fler kvinnor 

än män som vårdade eftersom de flesta vårdarna i studierna rapporterades vara patien-

tens make/maka, sambo eller partner. Urvalet i resultatartiklarna var relevant för studi-

ens syfte. Samtliga studier genomfördes på vuxna personer över 18 år men åldern kunde 

sträcka sig upp emot 80 år.  

 

De 19 artiklar som användes stämde överens med syftet. De artiklar som valdes bort 

under urvalsprocessen var av låg vetenskaplig grad eller svarade inte mot syftet. Det 

slutgiltiga antalet artiklar ansågs vara tillräckligt för att ge en mättnad till studien. Av 

artiklarna som användes i resultatet var sex kvantitativa och 13 kvalitativa. De kvantita-

tiva artiklarna gav en mer överskådlig bild som kompletterade den bild som de kvalita-

tiva artiklarna gav vilket gör att det även kan ses som en styrka då ämnet studeras på 

olika djup. Databearbetning skedde individuellt för att sedan diskuteras vilket skapade 

en gemensam tolkning av artiklarna. Detta sågs som en styrka då diskussionen gav nya 

perspektiv på materialet. Efter att ha bearbetat artiklarna föll sig formuleringen av kate-

gorier ganska naturligt då huvudkategorierna i resultatartiklarna var liknande. Ibland 

upplevdes det svårt att skilja vissa delar under kategorierna, då de kunde passa in under 

flera.  

 

 

Resultatdiskussion 

Artikelgranskningarna utgick ifrån en bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa 

studier (Carlsson & Eiman, 2003). Samtliga 19 artiklar granskades gemensamt och dis-

kuterades under granskningens gång vilket gjorde att eventuella meningsskiljaktigheter 

klargjordes direkt. Majoriteten av de kvalitativa studierna bestod av intervjuer med pati-

enter, närstående, vårdgivare och sjuksköterskor medan majoriteten av de kvantitativa 

studierna baserades på att populationen fyllt i frågeformulär som sedan analyserades. 

Olika mätinstrument användes i de kvantitativa studierna. HADS var ett frågeformulär 

som användes i två av dem (Janda, et al., 2007; Janda, et al., 2008), likaså PSS (Keir, et 

al., 2006; Keir et al., 2009).  

 

Vissa av resultatartiklarna hade ett stort bortfall eller inget redovisat bortfall överhuvud-

taget i studien, vilket anses vara en svaghet då det är svårt att bedöma hur det påverkat 

resultatet i studien (Faithfull & Lucas, 2005; Janda, et al., 2008; Keir, et al., 2006; Keir, 

et al., 2009). Trots detta användes artiklarna då det svarade mot syftet i litteraturstudien 

samt för att resultatet i stor utsträckning stämt överens med övriga artiklar. Av artiklar-

na som använts var 13 granskade av en etisk kommitté, i de övriga artiklarna framkom 

det inte om de var granskade eller inte (Faithfull & Lucas, 2005; Kier, et al., 2009; 

O’Donnell, 2005; Sherwood, et al., 2004; Sherwood, et al., 2006). Detta kan ses som en 

svaghet.  

 

I ett flertal av studierna framkom att patientens beroende av de närstående ökade kraf-

tigt efter operation och behandling (Edvardsson & Ahlström, 2008; McConigley, et al., 

2010; Sherwood, et al., 2004;Wideheim, et al., 2002). Trots den ökade bördan valde 

många närstående att vårda patienten hemma för att patientens liv skulle vara så likt ett 

normalt liv som möjligt (Hegerstrøm, 2003). För närstående var det jobbigt att de hela 

tiden behövde vara tillgängliga för patienten (Reitan, 2003c). Det innebar en stor psy-

kisk och fysisk belastning för dem att leva med en person som drabbats av en livshotan-
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de sjukdom. Patienterna själva upplevde motvilja att vara beroende av sina närstående 

(Wideheim, et al., 2002). Samtidigt kände de ett behov av att familjen skulle vara invol-

verade i vården (O’Donnell, 2005). På grund av att sjukdomen påverkade hela familjen 

gjorde patientens försämrade tillstånd att både patient och närstående upplevde en käns-

la av social isolering (Cashman, et al., 2007; Edvardsson & Ahlström, 2008; Janda, et 

al., 2007; Wideheim, et al., 2002;). Isolering eller brist på gemenskap med andra männi-

skor kan få stora följder för patienter och närståendes livskvalitet (Rustøen, 2003). Det 

kan vara så att det finns både fördelar och nackdelar med att patienter vårdas av sina 

närstående i hemmet. En av de stora fördelarna är att patienten får vara kvar i en miljö 

de känner till tillsammans med människor som står dem nära, även i livets slutskede. 

Det kan göra att patienten känner sig mer trygg än vad de hade gjort i en främmande 

och opersonlig miljö på exempelvis sjukhuset. En hjärntumördiagnos innebär stora för-

ändringar för patienten. Därför kan det vara av stort värde att i största möjliga mån för-

söka sträva efter att göra patientens liv så likt det normala som möjligt. Det kan också 

tänkas att de närstående upplever det som en trygghet att ha sin svårt sjuka familjemed-

lem kvar i hemmet även under sjukdomstiden. Det kan vara ett sätt för de närstående att 

ta till vara patientens sista tid i livet. En av nackdelarna med att patienten vårdas i hem-

met är att närstående saknar möjlighet att få någon form av distans till sjukdomen, då de 

ständigt lever inpå den (Sherwood, et al., 2004). De närståendes möjligheter att försöka 

hämta andan i den tunga vardagen kan tänkas vara kraftigt begränsade. Trots att det har 

stora fördelar för patienten att vårdas i hemmet (Hegerstrøm, 2003) kan det vara av stor 

vikt att även se till de närstående. Den sociala isoleringen som drabbade de närstående 

kan ha påverkat så att de hade mindre möjligheter samtala med sina vänner och få ut-

lopp för sina känslor. Det kan tänkas leda till en viss frustration då de aldrig får visa sig 

svaga utan ständigt måste vara starka för att bibehålla någon form av kontroll över situa-

tionen. 

 

I resultatet framkom att information var av stor betydelse för patienter och närståendes 

förståelse och hantering av situationen (Strang & Strang, 2001) och att trygghet ingavs 

om information gavs från samma läkare vid varje tillfälle (Wideheim, et al., 2002). 

Därmed kan det tänkas att det är betydelsefullt för dem att få information från samma 

sjuksköterska. Människor reagerar olika på en sådan livshotande diagnos som hjärntu-

mör och därför kan det vara värdefullt att sjuksköterskan har ett empatiskt och lyhört 

förhållningssätt. Patienter och närstående ansåg att informationen om sjukdomen som 

gavs var korrekt men upplevde det svårt att förstå vissa termer (Wideheim, et al., 2002). 

Det är av stor vikt att sjuksköterskan gör en bedömning så att information ges på patien-

tens villkor (Reitan, 2003d; Birgegård & Glimelius, 1998). Det kan vara angeläget för 

sjuksköterskan att ta patientens förutsättningar i beaktning med avseende på kunskap 

samt hur mottaglig patienten är för information. Detta är av stor vikt då alla människor 

är individer som befinner sig i olika faser i sin bearbetning av sjukdomen och vill ha 

olika mycket information. Majoriteten av patienter efterfrågar kunskap om sjukdom och 

behandling men de finns även patienter som inte vill veta sanningen (Reitan, 2003d; 

Birgegård & Glimelius, 1998). Sjukvårdspersonalen har en skyldighet att informera 

patienten men patienten har rätt att avböja att få information om sitt tillstånd (Reitan, 

2003d). Det kan tänkas vara svårt att inse allvaret i situationen och därför väljer vissa 

människor att avstå från information och istället leva i förnekelse.  

 

I resultatet framkom att närstående upplevde att vissa frågor inte besvarades (Edvards-

son & Ahlström, 2008). Detta ledde till att närstående tvingades söka kunskap på egen 

hand (Sherwood, et al., 2004). Enligt Reitan (2003c) sökte många närstående informa-
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tion via internet, tidningar och dylikt. Då närstående självständigt samlar på sig stora 

mängder information är det av värde att sjuksköterskan hjälper till att sortera denna. De 

människor som har ett stort informationsbehov och själva söker kunskap aktivt kan ris-

kera att få felaktig information. Detta kan bero på att vem som helst har tillgång till in-

ternet och kan publicera texter. Risken är att patienter och närstående tar till sig infor-

mation som antingen framställer situationen som allvarligare än den i själva verket är 

eller inger falskt hopp inför framtiden.  

 

I resultatet framkom det att främst manliga patienter upplevde att de inte kunde visa sig 

svaga, då de ansågs vara den starka personen i familjen (Spetz, et al., 2005). I dagens 

samhälle är det ofta männen som är höginkomsttagare och därmed den huvudsakliga 

försörjaren i familjen. Detta i kombination med den gamla traditionella synen att män är 

familjens överhuvud och har det största ansvaret kan tänkas påverka männen i deras 

hantering av sjukdomen. Enligt INCA (u.å.) är dödligheten bland män som drabbas av 

hjärntumörer högre än hos kvinnor, trots att fler kvinnor får diagnosen. Män och kvin-

nor drabbas i olika stor utsträckning av tumörer med olika cellulära ursprung. Fler män 

får diagnosen gliom medan kvinnor i större utsträckning blir diagnosticerade med me-

ningeom. Detta skulle även kunna tänkas vara en orsak till att dödligheten är högre 

bland män då gliom är lokaliserad till hjärnvävnaden och därför kan vara svårare att 

behandla. Det går även att spekulera i om det kan vara så att män väntar längre med att 

söka vård, på grund av de traditionella könsrollerna och det faktum att de ska visa sig 

starka inför omgivningen. 

 

Resultatet i föreliggande litteraturstudie visar att patienter och närstående hade behov av 

att samtala om existentiella frågor (Edvardsson & Ahlström, 2008; Janda et al., 2006; 

Strang, et al., 2001). Tidsbrist och rädsla hos sjuksköterskan påverkade möjligheten till 

samtal kring emotionella och existentiella ämnen vilket ledde till att hon undvek detta 

(O’Donnell, 2005; Strang, et al., 2001). Sjuksköterskan visade detta med bland annat 

sitt kroppsspråk, genom att hon exempelvis höll på med annat samtidigt som hon erbjöd 

patienten att prata med henne. Som sjuksköterska är det av värde att vara medveten om 

hur kommunikationen med patienterna sker då den enligt Kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska ske på ett sådant sätt att patienter 

och närstående får det stöd och den vägledning de behöver. Det är viktigt att sjukskö-

terskan inte bagatelliserar patientens upplevelser utan tar dem på allvar (Reitan, 2003b). 

Det är av stor vikt att det som uttrycks verbalt stämmer överens med den icke-verbala 

kommunikationen, i detta fall kroppsspråket (Lyckander, 2009). Detta för att det som 

uttrycks med kroppsspråket förstärker eller motstrider det som sägs med ord. Om sjuk-

sköterskan säger en sak verbalt men utstrålar något annat med sitt kroppsspråk tolkas 

oftast det sistnämnda som mer framträdande. Det är viktigt att ha i åtanke som sjukskö-

terska då hon utlovar tid till patienten för samtal. I resultatet framkom att patienterna var 

motvilliga till att störa sjuksköterskan med frågor då de upplevde att hon hade mycket 

att göra (O’Donnell, 2005; Strang, et al., 2001). Sjuksköterskan bör därför tänka på att 

lägga andra sysslor åt sidan då hon samtalar med en patient eller närstående för att visa 

engagemang. Om sjuksköterskan inte har full fokus på konversationen kan det uppfattas 

som att hon negligerar den hon samtalar med.  

 

Tidsbrist var en faktor som påverkade tillgängligheten av existentiellt stöd (Strang, et 

al., 2001). Många av sjuksköterskorna ansåg att de hade för dåliga kunskaper om exis-

tentiella frågor och kände därmed motvilja att diskutera sådana ämnen. Sjuksköterskor-

na kände en rädsla och ångest över att arbeta så nära döden vilket gjorde att de höll sig 
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på avstånd från patienterna. Många av patienterna som drabbats av en hjärntumör hade 

funderingar över varför det drabbat just dem (Strang & Strang, 2001). Sådana funder-

ingar är vanliga hos människor som fått en allvarlig sjukdom och det är en naturlig del i 

sjukdomen att söka svar (Andersson-Wretmark, 2009). För att en patient ska känna sig 

bekväm i att prata om existentiella frågor krävs en relation till sjuksköterskan som byg-

ger på ömsesidig respekt (Sæteren, 2003). Samtal om existentiella frågor, exempelvis 

meningen med livet, kan kännas sårbart eftersom alla människor någon gång brottats 

med sådana frågor. Spekulationer om vad meningen med livet egentligen är kan leda till 

att sjuksköterskan funderar kring huruvida hon lever sitt liv till fullo. Samtalar sjukskö-

terskan angående existentiella frågor medvetandegör och konfronterar hon fakta som 

kan uppfattas som känslomässigt obehagliga. Det kan tänkas att det uppfattas som job-

bigt då dessa tankar eventuellt inte dykt upp tidigare. För den nyutexaminerade sjukskö-

terskan kan detta uppfattas som värre då hon inte handskats med existentiella frågor i 

samma utsträckning och kanske inte skapat sig en egen existentiell grund att stå på. Mö-

tet med patienter i livets slutskede leder sannolikt till att egna tankar om döden uppstår. 

I samhället kan det uppfattas som känsligt att prata om döden vilket gör att många män-

niskor inte reflekterat över det. Trots sjuksköterskans egna rädslor kan det vara betydel-

sefullt att hon etablerar en förtroendefull relation till patienten och ger utrymme för ho-

nom eller henne att prata om livet och döden. Birgegård och Glimelius (1998) beskriver 

att när patienter ställer existentiella frågor är det ofta en önskan om att få prata om pro-

blemet och att få utlopp för sina känslor. Vidare skriver de att sjuksköterskan inte behö-

ver ha några svar, utan att det ofta räcker med att bara finnas där som ett stöd.   

 

Resultatet visade på att patienter som drabbats av hjärntumör och deras närstående vär-

desatte att ha en specialistsjuksköterska som resurs (O’Donnell, 2005; Spetz, et al., 

2005; Spetz, et al., 2008). Specialistsjuksköterskan agerade kontaktperson för patienter 

och närstående men relationen dem emellan ledde även till svårigheter då relationen 

fördjupades och blev mer personlig. Sker detta kan det bli svårt för sjuksköterskan att 

utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Sjuksköterskan bör sträva efter att alltid vara 

en resurs för patienten, men samtidigt ha en viss distans för att inte göra patienterna till 

personliga vänner (Birgegård & Glimelius, 1998). Bildas det något som liknar en vän-

skapsrelation mellan patient och sjuksköterska kan detta leda till att patienten känner 

motvilja att delge sjuksköterskan sina bekymmer kring sjukdomen. Sjuksköterskan tar 

då mer plats i konversationen, plats som patienten egentligen borde få. Enligt Kompe-

tensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) har sjuksköters-

kan själv ansvar för sitt sätt att utöva yrket. Det kan tänkas vara så att nyutexaminerade 

sjuksköterskor har svårare för att skapa relationer till sina patienter utan att för den sa-

kens skull komma dem för nära. I början av yrket kan det vara så att sjuksköterskan är 

väldigt mån om att patienterna ska känna att de kan vända sig till henne. Risken är dock 

att relationen kan hamna på en djupare nivå än vad som är lämpligt. Förmågan att skapa 

relationer på en lagom djup nivå är något som säkerligen utvecklas allteftersom erfaren-

heten inom yrket ökar. Det tar tid att växa in i rollen som sjuksköterska och det finns 

alltid något nytt att lära, både om sig själv och om professionen.  

 

 

Konklusion 

När någon drabbas av en hjärntumör förändras rollerna och relationerna inom familjen 

då patientens minskade funktionsförmåga får konsekvenser i vardagen. Patientens för-

sämrade tillstånd gör att de närstående ofta tar på sig rollen som vårdare. Denna roll 
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upplevdes som både fysiskt och psykiskt påfrestande men med vissa fördelar, så som att 

patienten fick tillbringa sin sista tid med sina nära och kära. Hur patienter och närståen-

de hanterade sjukdomen skiljde sig till viss del, då närstående ofta accepterade situatio-

nens allvar tidigare än patienten. Behovet av stöd var stort, speciellt hos närstående. 

Både patienter och närstående upplevde att de inte fick det stöd av sjukvården som de 

efterfrågade. Det rådde brist på främst emotionellt och andligt stöd, då sjuksköterskans 

fokus låg på den fysiska omvårdnaden och ofta förbisåg den psykosociala.   

 

 

Implikation 

Det krävs mer forskning inom området för att öka kunskapen hos både sjuksköterske-

studenter och yrkesverksamma sjuksköterskor. Vidare forskning behövs för att fastställa 

vilka förbättringar som kan göras för att stötta och avlasta de som väljer att vårda pati-

enten i hemmet. Närstående behöver mer utbildning om sjukdomen och dess behand-

lingskonsekvenser för att vara mer förberedda och självsäkra i rollen som vårdare. Ut-

bildningen av sjuksköterskor bör utvecklas på så sätt att kunskapen om bemötande av 

emotionella och existentiella frågor förbättras. Det är viktigt att sjuksköterskan beaktar 

det holistiska synsättet och ser kropp och själ som en enhet. Sjukvårdspersonal bör ta ett 

större ansvar för uppföljning, inte bara av patienter utan även närstående. Detta för att 

uppmärksamma behov och utvärdera eventuella åtgärder.  Det är viktigt att sjukvårds-

personal har i åtanke att närstående känner patienten bäst och bör därför se på närståen-

de som en resurs. Genom att göra patienter och närstående mer delaktiga underlättas 

arbetet och vården blir mer individanpassad. 
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bli tilldelad en vårdkontakt 

som var lättillgänglig och som 

hade speciellt ansvar för pati-

enten. Emotionellt stöd för 

den närmast anhörige i form 

av att ha någon att prata med 

om den svåra situation de 
befann sig i var ett uttryckt 

behov. De närmast anhöriga 

ville även att personal skulle 

vara lyhörda på hur mycket 

och vilken typ av information 

de behövde. Sjukvårdsperso-

nal ansågs behöva mer kun-

skap angående kommunika-

tion. 

Grad I 

 



 

         Bilaga II:3 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 
 

2005 

Storbritannien 

CINAHL 

Faithfull, S., 

& Lucas, C. 

Palliative care of 

patients with a 

primary malignant 

brain tumour: case 

review of service 
use and support 

provided 

Syftet var att under-

söka remitterings- 

och vårdaregenska-

per, sjukdomsför-

lopp, symtom och 
vilka tjänster som 

finns att tillgå för 

vårdare och patien-

ter som lider av 

primärmalign hjärn-

tumör. 

Kvantitativ studie.  Av 1254 pati-

enter som blivit remitterade till den 

palliativa vården valdes de 39 som 

drabbats av primärmalignt gliom 

ut. Data samlades in mellan 31 juli 
och 31 augusti 2003. Patienterna 

var 33-86 år, 69 % var män, 31 % 

var kvinnor.  

Det snabba sjukdoms-

förloppet och utbred-

ningen av handikapp 

återspeglar andra 

studier men belyser 
också hur lite speci-

fikt stöd som finns 

tillgängligt för dessa 

patienter i samhället. 

Den höga nivån på 

akutinläggningar och 

öppenvårdsbesök kan 

bero på vårdgivarbör-

da eller vara relaterat 

till problem som kon-

fusion och kramper.  

Grad III 

 



 

         Bilaga II:4 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2006 

Australien 

PubMed 

Janda, M., 

 Eakin, E.G., 

Bailey, L., 

Walker, D., & 

Troy, K. 

Supportive 

care needs of 

people with 

brain tu-

mours and 
their carers.  

Att undersöka erfa-

renheterna av vilka 

stödjande omvård-

nadsbehov som finns 

hos patienter med 
hjärntumör och deras 

vårdgivare.  

Första delen i en studie bestående av 

två delar. En kvalitativ studie där 18 

patienter och 18 vårdgivare deltog i 

fokusgrupper eller telefonintervjuer. 

Deltagarna rekryterades från Queens-
land Cancer Fund’s Brain Tumour 

Support Service. Varje hushåll fick ett 

brev och information om studien och 

formulär för samtycke. 12 patienter 

och tio vårdgivare rekryterades för 

gruppdeltagande. Tre grupper för pati-

enter och tre grupper för vårdgivare 

anordnades. Sex patienter och åtta 

vårdgivare intervjuades via telefon. 

Patienter och vårdgiva-

re uttryckte att de hade 

behov av stöd, men 

hade svårt att nämna 

vilken form av stöd. 
De uttryckte även 

behov av information 

samt önskan om att få 

en kontaktperson inom 

vården. Vårdgivarna 

önskade information 

och råd om sådant som 

testamente och full-

makt. Studien kom 

fram till fem rekom-

mendationer för att 

förbättra informations-

givningen: utnämning 

av en medlem av vård-

teamet; förebyggande 

spridning av informa-

tion, utbildning och 
psykosocialt stöd; 

tillgång till objektiv 

bedömning av neuro-

psykologisk funktion; 

underlätta lättare till-

gång till socialbidrag; 

och tjänster som un-

derlättar kommunika-

tionen om svåra sjuk-

domsrelaterade ämnen.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:5 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2008 

Australien 

CINAHL 

Janda, M., Ste-

ginga, S., Dunn, 

J.,  

Langbecker, D., 

Walker, D., & 
Eakin, E. 

Unmet supportive 

care needs and 

interest in service 

among patients 

with a brain tu-
mour and their 

carers 

Syftet var att 

värdera typ och 

omfattning av 

stödbehov hos 

hjärntumörpatien-
ter och deras 

vårdare, samexi-

sterande psykolo-

giska följdsjuk-

domar och predik-

torer av för höga 

nivåer av stödjan-

de vårdbehov. 

Studiens mål var 

även att värdera 

patienters och 

vårdares intresse 

för en mängd 

möjliga stödtjäns-

ter och metoder 

för att leverera 

dessa.  

Andra delen av en studie i två delar 

där 363 medlemmar i Brain Tumour 

Support Service kontaktades via post 

med information om denna kvantitati-

va studie samt separata frågeformulär 
för patienter och vårdare.  Deltagarna 

fick fylla i demografiska uppgifter och 

hälsoegenskaper, som exempelvis 

ålder, kön och tid för när diagnos av 

hjärntumör ställts. Frågeformuläret 

som patienterna erhöll var Supportive 

Care Needs Survey-Short Form 34 

(SCNS-SF34) och vårdarna erhöll 

SCNS-Partners & Caregivers 44 

(SCNS-P&C44). Båda dessa fråge-

formulär hade en fem-gradig skala. 

Utöver dessa formulär användes också 

Hospital Anxiety And Depression 

Scale (HADS) samt Functional As-

sessment of Cancer Therapy-General 

(FACT-G). Av de 363 brev som 

skickades returnerades 48 brev. Efter 
två påminnelser hade åtminstone ett 

fullständigt frågeformulär skickats i 

från 94 hushåll, vilket innebär ett 

bortfall på 70 %. Totalt var det 75 

patienter och 70 vårdare. 

Bland den undersökta 

populationen var det 

relativt få som arbetade, 

främst på grund av att de 

nått pensionsålder. Pati-
enterna som deltog i 

studien var mest intresse-

rade av att få reda på hur 

de skulle kunna återgå 

till normala aktiviteter, 

medan vårdarna främst 

var intresserade av att 

lära sig att hantera för-

ändringar i patientens 

beteende. Resultatet 

visade på en hög utbred-

ning av otillfredsställda 

stödjande omvårdnads-

behov hos patienter med 

hjärntumör samt hos 

vårdarna. Patienter och 

vårdare som var otill-
fredsställda upplevde 

hög nivå av psykosocial 

stress. 

Grad I 

 



 

         Bilaga II:6 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2007 

Australien  

PubMed 

Janda, M., Ste-

ginga, S., Lang-

becker, D., Dunn, 

J.,  

Walker, D., & 
Eakin, E. 

Quality of 

life among 

patients with 

a brain tu-

mor and 
their carers 

Syftet var att beskriva 

livskvalitet och 

psykosocialt välbe-

finnande hos patien-

ter med hjärntumör 
och deras vårdare. 

Kvantitativ studie där 363 personer 

som var medlemmar i Brain Tumour 

Support Service fick ta del av under-

sökningen (ett informationsblad om 

studien samt ett frågeformulär för 
både patienter och vårdare).  Av de 

363 brev som skickades returnerades 

48 brev. Efter två påminnelser hade 

åtminstone ett fullständigt frågeformu-

lär skickats i från 94 hushåll, vilket 

innebär ett bortfall på 70 %. Totalt var 

det 75 patienter och 73 vårdare som 

svarade på frågeformuläret.  Deltagar-

na fick fylla i demografiska uppgifter 

och hälsoegenskaper, som exempelvis 

ålder, kön och tid för när diagnos av 

hjärntumör ställts. Frågeformulären 

som användes var Functional Assess-

ment of Cancer Therapy-General, 

FACT-G och utöver den tillades en 

hjärntumörspecifik delskala som pati-

enterna fick fylla i som tillsammans 
med FACT-G bildade FACT-Brain. 

Dessa formulär användes för att mäta 

livskvaliteten hos deltagarna. Även 

Hospital Anxiety and Depression 

Scale (HADS) användes i studien som 

hade för avsikt att mäta deltagarnas 

grad av psykosocialt välbefinnande. 

Studien visar att i de hus-

håll där patienten och 

vårdgivaren bodde ihop 

fanns det ett samband 

mellan patienternas och 
vårdarnas känslomässiga 

välmående och socia-

la/familjära välmående. 

Patienterna och deras 

vårdare upplevde en lägre 

nivå av livskvalitet jäm-

fört med den allmänna 

befolkningen. Sambandet 

mellan patienterna och 

deras vårdares livskvalitet 

tyder på att stödjande vård 

och omsorg måste förbätt-

ras ytterligare för att 

minska den börda som 

drabbar patienter och 

vårdare. 
 

Grad II 

 



 

         Bilaga II:7 

Publikationsår 
Land 

Databas 

 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2006 

USA 

PubMed 

Keir, S. T., 

Bebe Guill, A., 

Carter, K. E., & 

Friedman, H. S. 

Stress and 

intervention 

preferences 

of patients 
with brain 

tumors 

Syftet med studien 

var att utvärdera 

nivån av stress som 

patienter med hjärn-
tumör upplevde, 

beskriva deras kun-

skap och erfarenheter 

av stressreducerande 

program samt att 

beskriva deras över-

tygelser om att redu-

cera stress. Studien 

syftade också till att 

förvissa sig om pati-

enter med hjärntumör 

var intresserade av att 

lära sig mer om och 

delta i program som 

använder sig av olika 

stressreduceringstek-

niker samt att se vilka 
program, typ och 

metod som denna 

population föredrog. 

En kvantitativ studie där 60 patienter 

deltog i studien. Inkluderingskriterierna 

var att patienterna skulle ha diagnosti-

cerats med en primär hjärntumör, vara 
minst 18 år gammal, ha Karnofsky 

poäng >70 och kunna prata, skriva och 

förstå engelska.  

Frågeformuläret som användes i studi-

en var The Ten-item Precieved Stress 

Scale (PSS) för att mäta stressnivån 

hos patienterna. Sedan användes for-

mulär där patienterna fick svara på om 

de tidigare deltagit i något program för 

stressreduktion. Ytterligare några for-

mulär gavs till patienterna med en 

femgradig skala, en där det frågades 

efter om patienterna trodde att olika 

stressreduktionstekniker kan fungera, 

en där forskarna ville undersöka intres-

set för information om dessa tekniker 

samt en där det skulle undersökas hur 
stort intresse det fanns bland patienter-

na att delta i ett program för stressre-

duktion.  

I studien fokuserades på tre breda typer 

av relaxeran-

de/stressreduktionstekniker. 

Studien visade på att 

63 % av den undersök-

ta populationen upp-

levde en ökad stressni-
vå de senaste 30 da-

garna. Patienter med 

låggradiga tumörer har 

en procentuellt högre 

nivå av stress än pati-

enter med höggradiga 

tumörer. Stora delar av 

deltagarna i studien 

trodde att stressnivån 

kunde reduceras ge-

nom olika stressredu-

cerande tekniker. 

Många av deltagarna 

var även intresserade 

av att testa på olika 

stressreducerande 

tekniker. Att använda 
tekniker för att reduce-

ra stress är viktigt, 

framförallt i denna 

utsatta cancerpopula-

tion.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:8 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2009 

USA 

CINAHL 

Keir, T. S., 

Farland, M. M., 

Lipp, S. E., & 

Freidman, S. F. 

 

Family Ap-

praisal of 

Caregiving 

in a Brain 

Cancer 
Model 

Målet med studi-

en var att doku-

mentera vårdgiva-

res uppskattning 

av att vårda per-
soner med hjärn-

tumör. 

Kvantitativ studie som bestod av 70 par av 

vårdgivare och vuxna patienter med en hög-

gradig glioblastom och följdes mellan febru-

ari och april 2007 på ett stort medicinskaka-

demiskt center i sydöst. Inklusionskriterierna 
för vårdgivarna var att de skulle identifieras 

som den primära vårdgivaren av patienten 

med glioblastom, att de skulle vara över 18 

år och vara kapabla till att prata, skriva och 

förstå engelska.  

Datainsamlingen skedde i samband med 

patientens regelbundna neuro-onkologiska 

besök. När deltagarna samtyckt till att vara 

med i studien fick de information om hur de 

skulle fylla i frågeformuläret och alla studi-

ens frågeformulär slutfördes före interaktion 

med läkaren. Utöver frågeformuläret fyllde 

deltagarna i demografiska uppgifter om sig 

själva, exempelvis ålder, kön och hur länge 

de varit vårdgivare. Frågeformulär som 

användes; 

1. Family Appraisal Caregiving Ques-
tionnaire for Palliative Care 

(FACQ) som avsedde att mäta be-

lastning, stress och familjens välbe-

finnande. 

2. Functional Assessment of Cancer 

Therapy-Brain (FACT-BR) som 

ämnade att mäta livskvalitet hos pa-

tienterna. 

3. Perceived Stress Scale (PSS) som 

är utformad för att mäta stress hos 

patienterna. 

Vårdgivare möter 

många svåra utmaning-

ar när de vårdar nära 

och kära som ofta drab-

bas av multidimensio-
nella nedsättningar. 

Trots dessa utmaningar 

rapporterar vårdgivarna 

av patienter med hjärn-

tumör i denna studie en 

högre nivå av uppskatt-

ning och välbefinnande 

i familjen än vad de 

upplever stress och 

belastning. Manliga 

vårdgivare rapporterade 

högre positiva värde-

ringar än kvinnliga, de 

manliga vårdgivarna 

hade även en mer posi-

tiv syn på deras familj. 

En positiv vårdgivarbe-
dömning hade ett sam-

band med hur funge-

rande patienten var 

socialt. En patient som 

fungerar dåligt socialt 

kommer kräva mer stöd 

och därmed mer börda 

på vårdgivaren.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:9 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2010 

Australien 

CINAHL 

McConigley, R., 

Halkett, G.,  

Lobb, E., & No-

wak, A. 

Caring for 

someone 

with high-

grade gli-

oma: a time 
of rapid 

change for 

caregivers 

Studien syftade 

till att tydliggö-

ra erfarenheter 

från anhörigvår-

dare till patien-
ter med höggra-

diga gliom och 

beskriva deras 

informations- 

och stödbehov.  

En kvalitativ studie där semi-

strukturerade intervjuer använ-

des för att få fram vårdgivarnas 

erfarenheter och behov av in-

formation och stöd. Anhörig-
vårdare till patienter med hög-

gradigt gliom rekryterades från 

en medicinonkologisk avdel-

ning. Anhörigvårdare definiera-

des som den person som patien-

ten angav var mest involverad i 

hans/hennes vård. Anhörigvår-

darna skulle vårda någon med 

ett höggradigt gliom grad III-IV 

det senaste året, 18 år eller äldre 

och tala engelska.   

Att diagnostiseras med höggradigt 

gliom innebär en snabb föränd-

ring för både patienter och famil-

jevårdgivare. Rollerna inom fa-

miljen förändrades vilket upplev-
des vara problematiskt. Familje-

vårdgivarna kände rädsla över att 

lämna patienten ensam och det 

påverkade vilka aktiviteter de 

uppmuntrade patienterna att delta 

i. Adekvat stöd krävs under sjuk-

domstiden för att hjälpa familje-

vårdgivarna att hantera sjukdo-

men. Detta var något som famil-

jevårdgivarna upplevde som svårt, 

de visste inte var de skulle söka 

stöd. Det framkom som särskilt 

viktigt att se till att lämplig in-

formation snabbt finns tillgänglig 

för familjevårdgivarna och att de 

kan få stöd i sin roll som besluts-

fattare.   

Grad I 

 



 

         Bilaga II:10 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2010 

Storbritannien 

CINAHL 

Nixon, A., & 

Narayanasamy, A. 

The spiritual 

needs of 

neuro-

oncology 

patients 
from pa-

tients’ pers-

pective 

Det primära 

syftet  med studi-

en var att identi-

fiera andliga 

behov hos neuro-
onkologiska 

patienter från ett 

patientperspektiv 

och hur sjukskö-

terskorna i nulä-

get stödjer pati-

enter med spiri-

tuella behov.  

En kvalitativ studie som samla-

de data genom Critical Incident 

Technique (CIT). Inbjudan till 

studien skickades till 43 öppen-

vårdspatienter som skulle närva-
ra på ett möte på en av fem 

kliniker inom en två månaders 

period. Patienter som av kogni-

tiva eller emotionella skäl var 

oförmögna att delta exkludera-

des. Enkäterna delades ut av 

forskaren på den neuro-

onkologiska kliniken när patien-

terna godkänt deltagandet. 23 

patienter godkände deltagande, 

21 fullföljde enkäten. Patienter-

na var 18-69 år gamla, alla hade 

blivit behandlade med strålning 

och/eller cellgifter. 

 

Studien kom fram till olika andli-

ga behov hos patienterna samt 

olika strategier som sjuksköters-

kan ansågs kunna använda för att 

stötta patientens andliga behov 
Studien visar att patienter med 

cancer har andliga behov, fram-

förallt under det akuta skedet. 

Vissa patienter vill ha stöd från 

sjuksköterskan på en neurokirur-

gisk klinik med dessa andliga 

behov, dock inte alla då vissa 

ansåg att det inte tillhörde sjuk-

sköterskans arbetsuppgifter.  

Grad I 

 



 

         Bilaga II:11 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

Nordirland 

2005 

CINAHL 

O’Donnell, C. Patient’s 

experience of 

nurses’ in-

formational 

support after 
diagnosis 

with a brain 

tumour 

Syftet med 

studien var att  

upptäcka pati-

enters erfaren-

heter av att ta 
emot informa-

tion efter att 

ha diagnosti-

cerats med 

hjärntumör. 

En kvalitativ studie med semistruk-

turerade intervjuer. Åtta personer 

som diagnosticerats med hjärntu-

mör och som behandlats på en 

regional neurokirurgisk enhet del-
tog i studien (två var med i en pi-

lotstudie). Kriterierna utöver dessa 

var att deltagarna skulle vara över 

18 år, ha diagnosticerats med hjärn-

tumör de senaste sex månaderna 

och ha 15 poäng på coma scale. 

Fem av patienterna hade en benign 

tumör och tre hade en malign tu-

mör. Intervjuerna spelades in och 

skrevs sedan ner för att sedan ana-

lyseras och kodas. En utomstående 

forskare kontrollerade metoden för 

att utesluta påverkan i analys och 

tolkning.   

Att drabbas av en hjärntumör innebar 

en stor chock för majoriteten av studi-

ens deltagare. Patienter uttryckte att 

information i samband med diagnosen 

var svår att ta till sig. Det framkom att 
förståelse för sin diagnos kan forma 

patienternas reaktioner och möjlighe-

ter att hantera situationen. Majoriteten 

av deltagarna hävdade att de inte fick 

det informativa stöd de behövde. Pati-

enterna upplevde avdelningssjukskö-

terskor som upptagna vilket ledde till 

att de inte ställde de frågor de behövde 

svar på. I studien framkom att de pati-

enter som fick möjlighet att träffa 

Macmillan-sköterskan hade stor nytta 

av det då hon upplevdes vara lättill-

gänglig Familjen har visats sig vara 

viktig och deras inblandning i vården 

borde främjas då det av patienterna var 

ett uttryckt behov. Tydligt var att 

patienterna behövde någon som var 
tillgänglig och gav dem tid. Deltagar-

na i studien trodde att det skulle vara 

av vikt att få psykologiskt och infor-

mativt stöd från sjuksköterskan på 

avdelningen då de hade kontakt med 

dem dagligen. Det fanns även ett be-

hov av att få informativa hjälpmedel 

såsom via Internet, broschyrer eller 

dylikt.  

Grad I 

 



 

         Bilaga II:12 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2002 

Sverige 

CINAHL 

Salander, P., & 

Spetz, A. 

How do 

patients and 

spouses deal 

with the 

serious facts 
of malignant 

glioma?  

Det huvudsakliga 

målet med studien 

var att bidra till kun-

skap om hur par 

kommunicerar angå-
ende det faktum att 

en familjemedlem är 

döende i cancer. 

En kvalitativ studie där 25 patienter 

diagnosticerade med malignt gliom 

grad III-IV inkluderades. Andra inklu-

sionskriterierna för patienterna var 

ålder 18-70 år, prestationsförmåga 0-2 
enligt WHO’s skala. Patienternas part-

ners deltagande var valfritt. Patienterna 

bedömdes enligt Standardized Mini-

mental State Examination och Reaction 

to Diagnosis of Cancer Questionnaire. 

Patienterna och deras makar intervjua-

des separat. Första intervjun ägde rum 

efter diagnos men före strålbehandling-

en påbörjades. Den andra intervjun 

ägde rum två månader senare i slutet av 

den sex veckor långa strålningsbehand-

lingen.  Den tredje intervjun genomför-

des fem månader senare i hemmet. 20 

makar intervjuades även ca en månad 

efter att patienten avlidit.  

Patienterna verkade 

vara mer nöjd med 

informationen de fått 

av läkare än deras 

makar. I studien 
framkom olika sociala 

processer angående 

hur paren hanterade 

den allvarliga situa-

tionen. I ungefär 

hälften av fallen dela-

de inte patienterna 

och deras makar upp-

fattning kring de 

allvarliga faktumen 

för situationen. Den 

andra hälften av pati-

entpopulationen ver-

kade bilda en gemen-

sam plattform med 

sina makar som 

främst byggde på 
öppna eller dolda 

erkännanden om 

allvaret i situationen.  

Grad I 

 



 

         Bilaga II:13 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2004 

USA 

CINAHL 

Sherwood, P. R., 

Given, B. A., 

Doorenbos, A. Z., 

& Given, C. W. 

Forgotten 

voices: les-

sons from 

bereaved 

caregivers of 
persons with 

a brain tu-

mour 

Syftet var att utforska 

positiva och negativa 

aspekter av att vårda 

någon med en pri-

märmalign hjärntu-
mör. 

Kvalitativ studie där 62 personer som var 

med i en nationell hjärntumörstödgrupp 

anmälde intresse för att medverka efter att 

ha fått reklam om studien skickad till sig. 

Kravet för att få vara med var att personen 
skulle vara minst 21 år gammal och ha 

vårdat en patient med hjärntumör och som 

gått bort i sjukdomen. Antalet returnerade 

frågeformulär var 43 av de 62 utskickade 

och det innebar att 69,4 % av deltagarna 

fullföljde studien. Bortfallet blev därmed 

30 %. Deltagarna i studien fick anonymt 

svara på frågan; ”Vänligen ta en stund och 

berätta för oss något som du skulle vilja 

berätta om dina erfarenheter av att vårda 

en familjemedlem som du tror kan hjälpa 

framtida vårdare ”. Forskarna ville ha en 

öppen fråga för att inte begränsa deltagar-

na till en viss aspekt i vårdandet. 

Majoriteten, 93 % av deltagarna i studien 

var kvinnor och längden på vårdandet av 

sina respektive familjemedlemmar var 
alltifrån 1-84 månader. 

Data analyserades så att forskaren först 

skapade sig en helhetsbild av frågeformu-

lären, sedan identifierades teman och till-

slut skapades tematiska kategorier. Data 

bearbetades tills forskarna uppnått mätt-

nad. Alla forskare granskade kategorise-

ringen av texten för att försäkra sig om att 

de stämde överens med originaltexten. 

Den insamlade datan 

visade på både posi-

tiva och negativa 

reaktioner på det 

faktum att ge vård. 
Vårdgivarna beskrev 

sitt arbete som men-

talt och fysiskt utmat-

tande. De teman som 

framkom i studien 

visade på att det kan 

var särskilt svårt att ta 

på sig rollen som 

vårdgivare till en 

person med en pri-

märmalign hjärntu-

mör. Stödet från 

sjukvården är möjli-

gen inte tillräckligt 

för att tillgodose de 

behov som vårdgi-

varna uttryckte. 
Vårdgivarna ansåg 

även att det var svårt 

och tidsödande att 

försöka hitta informa-

tion om behandling 

och hantering av 

kognitiva och neuro-

psykologiska pro-

blem.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:14 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2006 

USA 

CINAHL 

Sherwood, P.R., 

Given, B.A., 

Given, C.W., 

Schiffman ,́ R.F.,  

Murman, D., 
Lovely, M.,  

von Eye, A., Rog-

ers, L.R., Remer, 

S.  

Predictors of 

distress in 

caregivers of 

persons with 

a primary 
malignant 

brain tumor 

Syftet med studien 

var att identifiera hur 

man kan förutsäga 

påfrestning hos famil-

jevårdgivare till pati-
enter med primärma-

ligna hjärntumörer. 

 

 

Kvantitativ studie där deltagarna re-

kryterades under 13 månader. Vårdgi-

varna skulle vara över 21 år gamla, 

kunna höra, läsa och tala engelska, 

vårdade någon som var äldre än 21 år 
med en primärmalign hjärntumör. 

Deltagarna rekryterades från fem 

källor: två nationella stödorganisatio-

ner för hjärntumörer, ett landsomfat-

tande cancerregister och två behand-

lingscenter för hjärntumörer i Mellan-

västern. Huvudforskaren avgjorde 

vårdgivarnas lämplighet att delta i 

studien. 104 deltagare skrev på god-

kännande att vara med i studien, 95 

fullföljde intervjun vilket ger ett bort-

fall på 9 %. Intervjuaren kontaktade 

deltagarna för att administrera 

enkäterna. Mätinstrument som 

användes var: Involvement with Ac-

tivities of daily living (ADL), Instru-

mental Activities of daily living 
(IADL), Minimum Data Set Cognitive 

Performance Scale (MDS), Neuropsy-

chiatric Inventory-Questionnaire 

(NPI-Q), Caregiver Reaction Assess-

ment (CRA), Center for Epidemiolog-

ic Studies-Depression scale (CES-D). 

Vårdtagarens neuro-

psykiatriska status 

förutspådde vårdgiva-

rens börda och de-

pressiva symtom. 
Högre grad av neuro-

psykiatriska symtom 

var även relaterat till 

minskad självständig-

het i att utföra ADL. 

Vårdtagarens behov 

av hjälp med ADL 

påverkade också 

vårdgivaren. Mer 

forskning behövs för 

att identifiera potenti-

ella resurser för vård-

givare att använda för 

att minska de negativa 

effekterna av att vårda 

någon med en pri-

märmalign hjärntu-
mör.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:15 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2005 

Sverige 

CINAHL 

Spetz, A., Hen-

riksson, R., Ber-

genheim, T.,  

Salander, P.  

A specialist 

nurse-function in 

neurooncology: 

A qualitative 

study of possibil-
ities, limitations, 

and pitfalls 

Studien undersö-

ker hur familjen 

reagerade på 

införandet av en 

specialistsjukskö-
terska som resurs 

för patientens och 

familjens behov.  

Sjuksköterskan 

hade en specifik 

uppgift att upp-

täcka och möta 

patientens och 

patientens familjs 

behov. 

Denna kvalitativa studie är en del av 

ett större projekt: ”Brain tumor, family 

and hospital staff – exposed positions 

and helping structure”. Specialistsjuk-

sköterskan presenterade sig som en 
resurs för patienten och närmast anhö-

rig efter att patienten blivit diagnosti-

cerad på den neurokirurgiska kliniken. 

Hon gav dem sitt telefonnummer och 

frågade om de föredrog att hon initie-

rade vidare kontakt. Specialistsjukskö-

terskan dokumenterade alla kontakter 

mellan henne själv och den närmast 

anhöriga. Patienterna och de närmast 

anhöriga intervjuades upprepade gång-

er och separat var tredje månad. Ma-

karna intervjuades också efter patien-

ten avlidit. Dessa intervjuer fokuserade 

på makarnas upplevelser av vården och 

specialistsjuksköterskan under sjuk-

domsprocessen. Studien gjordes på ett 

universitetssjukhus i norra Sverige, 16 
patienter med diagnosen malignt gliom 

inkluderades 2001-2002. De var mel-

lan 18-75 år och hade en prestations-

förmåga på 0-2 enligt WHO-skalan. 

Fyra kategorier framkom 

för hur familjerna använ-

de sig av specialistsjuk-

sköterskan som resurs: 

som en resurs för hela 
familjen, som en parallell 

resurs inom familjen, 

som en resurs för den 

närmast anhöriga samt 

som en resurs för patien-

ten. En specialistsjukskö-

terska som tillfredsställde 

behoven hos hjärntumör-

patienter och deras famil-

jer var en stor fördel för 

de flesta deltagarna. 

Hennes tillgänglighet och 

vilja att hjälpa till skapa-

de en relation som hade 

olika betydelser. Ytterli-

gare forskning bör foku-

sera på begränsningar av 
funktionen och konse-

kvenserna av insatserna 

då det finns vissa risker 

med att specialistsjukskö-

terskan har en sådan tät 

kontakt med familjerna.   

Grad I 

 



 

         Bilaga II:16 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig 
grad 

2008 

Sverige 

CINAHL 

Spetz, A., Hen-

riksson, R.,  

Salander, P. 

A specialist 

nurse as a 

resource for 

family mem-

bers to patients 
with brain 

tumors – An 

action research 

study 

Syftet med den här 

studien var att iden-

tifiera hur närmast 

anhöriga använde 

specialistsköterskans 
funktion. 

En kvalitativ studie som är en del 

av ett större forskningsprojekt 

mellan neurokirurgi och onkologi 

– ”Brain tumor, family and hospi-

tal staff – vulnerability and hel-
ping structure”. Specialistsjukskö-

terskan presenterade sig som en 

resurs för patienten och närmast 

anhörig efter att patienten blivit 

diagnosticerad på den neurokirur-

giska kliniken. Hon gav dem sitt 

telefonnummer och frågade om de 

föredrog att hon initierade vidare 

kontakt. Specialistsjuksköterskan 

dokumenterade alla kontakter 

mellan henne själv och den när-

mast anhöriga. Efter patientens 

bortgång intervjuades den närmast 

anhöriga för att utvärdera funktio-

nen av en specialistsjuksköterska. 

Studien utfördes på 16 patienter 

som diagnosticerat malignt gliom 
grad III-IV och datainsamlingen 

skedde under 2001-2002. Patien-

terna skulle vara 18-75 år gamla 

och ha en prestationsförmåga från 

0-2 enligt World Health Organiza-

tion’s skala. Studien baseras på 

data insamlad från de närmast 

anhöriga till patienten. 

Olika kategorier identifierades för 

hur närmast anhöriga till patienter 

med hjärntumör använde sig av 

specialistsjuksköterskefunktionen. 

Studien belyste även hur relatio-
nen mellan de närmast anhöriga 

och specialistsjuksköterskan för-

ändrades över tid. Specialistsjuk-

sköterskan fungerade som en 

källa för att få information och 

även som en vägledare för när-

mast anhöriga när de stod inför 

svår beslut.  

Denna studie visar på sårbarheten 

hos de närmast anhöriga till pati-

enter med hjärntumörer. En spe-

cialistsjuksköterska är en viktig 

resurs och denna funktion har 

potential att underlätta för de 

närmast anhöriga. 

Grad I 

 



 

         Bilaga II:17 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2001 

Sverige 

CINAHL 

Strang, S., & 

Strang, P. 

Spiritual 

thoughts, 

coping and 

’sense of 

coherence’ 
in brain 

tumour 

patients and 

their spous-

es 

Målet med denna 

studie var att utforska 

till vilken utsträck-

ning patienter med 

hjärntumör och deras 
närmast anhörig var 

förmögen att hantera, 

förstå och skapa 

mening i deras situa-

tion, utforska om 

andlighet kan vara 

stödjande och att 

analysera om dessa 

begrepp är relaterade 

till Antonovsky’s 

begrepp ’känsla av 

sammanhang’. 

20 patienter med malign hjärntumör av 

grad II-IV deltog i denna kvalitativa 

studie och även 16 närmast anhöriga 

deltog. Patienter med kognitiv och 

funktionell deficit exkluderades. Mål-
medveten, informationsrik, max-

varierad stickprovsundersökning med 

respekt för ålder, kön, etnicitet eller 

etiskt ursprung och utbildning. Hur 

många intervjuer som skulle göras 

bestämdes inte på förhand utan studien 

fortsatte till en tillfredsställd slutsats 

var uppnådd. Rekrytering till intervjuer 

stoppades när det inte hittades några 

nya beskrivningar. Alla deltagare i 

studien fick ett brev med beskrivning 

av studien. En vecka senare kontaktade 

forskaren deltagarna via telefon för att 

fråga om de var villiga att delta i studi-

en. Intervjuerna, som var explorativ 

och semistrukturerad, bandades. Inter-

vjuerna fokuserade på fyra övergripan-
de frågor; 

1. Begriplighet. 

2. Hanterbarhet/copingstrategier. 

3. Meningsfullhet, exempelvis 

vad som skapar mening i livet. 

4. Om andlighet bidrar till en 

känsla av sammanhang. 

Det rådde delade åsikter 

om huruvida psykosocia-

la faktorer påverkade 

utvecklingen av hjärntu-

mör eller ej. Både när-
stående och patienterna 

värdesatte detaljerad 

information angående 

sjukdomen, symtomen 

och framtiden. Familj, 

nära vänner och vårdper-

sonal var värdefulla i 

hanteringen av sjukdo-

men. Många av patien-

terna visade kämparvilja 

och en tro på att de skul-

le bli botade medan de 

närstående accepterade 

det förändrade livet enk-

lare. Relationen till barn 

och familj hade stor 

emotionell betydelse och 
gav livet mening. Andra 

faktorer som gav livet 

mening var till exempel 

musik, jobb och hobbies. 

Andlighet var relaterat 

till mening, men om 

religiös tro var av bety-

delse rådde det delade 

meningar om.  

Grad II 

 



 

         Bilaga II:18 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2001 

Sverige 

PubMed 

Strang, S.,  

Strang, P., & 

Ternestedt, B-M. 

Existential support 

in brain tumour 

patients and their 

spouses 

Målet med studien var 

att beskriva sjukskö-

terskors, patienters och 

närmast anhörigas 

åsikter om existentiellt 
stöd och hur det priori-

teras. 

En kvalitativ studie som 

är gjord på ett sjukhus i 

västra Sverige. 20 patien-

ter, 16 närmast anhöriga 

och 16 sjuksköterskor 
intervjuades angående 

existentiella frågor. Det 

var semi-strukturerade 

intervjuer som bandades. 

Sjuksköterskorna som 

intervjuades arbetade 

inom hjärntumörgruppen 

på ett akutvårdssjukhus, 

både med neurologi och 

onkologi. Patienter som 

var mentalt eller kogni-

tivt påverkade exklude-

rades i studien. Åldrarna 

varierade mellan 23 och 

70 år.  

Sjukvården har ett situa-

tions-relaterat ansvar när 

de tar hand om gravt sjuka 

och döende patienter. 

Personal ska kunna stärka 
patientens medvetenhet 

om mening, för att identi-

fiera existentiella kriser, 

att i vissa fall hantera 

dessa kriser själva och 

kunna veta i vilka fall man 

behöver kontakta sjukhus-

kyrkan. För att behålla en 

så god livskvalitet som 

möjligt och öka välbefin-

nandet är det viktigt att vi 

inte medikaliserar existen-

tiella frågor utan att vi 

hanterar det och tillhanda-

håller det stöd som patien-

ten behöver. Genom kun-

skap, vägledning och 
utbildning kommer det bli 

lättare att hantera gravt 

sjuka och döende patienter 

och erbjuda vård som 

infattar hela människan 

och som även tar de exis-

tentiella behoven i beak-

tande. 

Grad I 



 

         Bilaga II:19 

Publikationsår 
Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig grad 

2002 

Sverige 

Cinahl 

Wideheim, A-K., 

Edvardsson, T., 

Påhlson, A., 

Ahlström, G. 

A Family´s Pers-

pective on Living 

With a Highly 

Malignant Tumor 

Syftet med denna 

studie är att be-

skriva hur det är 

att leva med en 

högmalign hjärn-
tumör utifrån ett 

familjeperspektiv. 

En 6 månaders prospektiv studie med 

kvalitativa intervjuer, en 2-3 veckor 

efter operation och en 3 och 6 måna-

der efter sjukdomens början. De med-

verkande var patienter på en neurolo-
gisk klinik som nyligen diagnostice-

rats med högmalign hjärntumör samt 

deras närmsta anhörig. Ett annat in-

kluderingskrav var att patienternas 

intellektuella kapacitet var tillräcklig 

för att kunna genomgå en intervju. 

Patienterna och deras närmsta anhörig 

intervjuades av en av författarna vid 

olika tillfällen. Intervjun utgick ifrån 

tre huvudfrågor som löd; Hur upplevs 

inledningen av sjukdomen och att lära 

sig om diagnosen av patienten och den 

närmst anhörig? Hur är vardagen för 

patienten och den närmsta anhörig? 

Och hur ser patienten och närmsta 

anhörig på mötet med vårdpersonal 

och den information som gavs? Ana-
lysen av data omfattades av 15 inter-

vjuer som involverade tre patienter 

och fem närmast anhörig, varav de tre 

patienterna inte ville medverka i den 

andra intervjun på grund av försämrad 

hälsa. Ett bortfall på cirka 60 %. 

Dessutom var det en närmsta anhörig 

som inte ville delta i den andra inter-

vjun och en annan som inte hade möj-

lighet att vara med. 

Att drabbas av en hjärn-

tumör uppfattades som 

en overklig situation. De 

närstående kände att de 

inte kunde påverka 
situationen och de kän-

de rädsla och ångest 

över att förlora patien-

ten. Patienternas ovilja 

att vara beroende av 

andra gjorde att de för-

sökte dölja problem som 

sjukdomen orsakade. De 

närmsta anhöriga ansåg 

att patientens kognitiva 

förändringar gjorde att 

rollerna och relationerna 

inom familjen förändra-

des samt ökade deras 

börda. För att de närms-

ta anhöriga inte skulle 

känna sig skyldiga ställ-
de de inga krav på pati-

enten utan tog ansvar 

för hem och familj själ-

va. Resultatet bekräftar 

andra studier i att drab-

bas av en högmalign 

hjärntumör orsakar en 

drastisk förändring av 

vardagen.  

 

Grad I 

 

 


