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SAMMANFATTNING 

 

 

Maligna hjärntumörer delas in i primära eller sekundära hjärntumörer. Primära hjärntumörer 

drabbar cirka 1300 personer varje år och ungefär hälften av dessa hjärntumörer hos vuxna är 

gliom. Gliomen kan därefter delas in i olika undergrupper beroende på om de är låg- eller 

högmaligna utifrån hur aggressiva de är. Kirurgi är den viktigaste behandlingsmetoden vid de 

flesta hjärntumörer där syftet är att försöka ta bort så mycket som möjligt av tumören. Andra 

viktiga behandlingsmetoder är strålbehandling och cytostatika. Tumören i sig och/eller 

behandlingen kan ge symtom som kan ha påverkan på livskvalitén.  

 

Syftet var att belysa hur patienter med maligna gliom upplever sina symtom och sin 

livskvalitet.   

 

Metoden som valdes var litteraturöversikt. Artiklarna valdes utifrån författarnas syfte och 

frågeställning. Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL. 

De artiklar som valdes ut var publicerade mellan åren 2006 - 2017. Artiklarna sammanställdes 

och presenterades i en matris. 

 

Resultatet visade att patienter med stort fysiskt hjälpbehov kan skatta sin livskvalité lägre 

och att funktionell status kan skapa osäkerhet om sjukdom, symtom, behandling och prognos. 

Det fanns samband mellan mental trötthet, kognitiva och emotionella svårigheter samt låg 

skattning av övergripande hälsorelaterad livskvalité. 

Studierna visade att patienter med maligna gliom upplevde lägre livskvalitet än den friska 

befolkningen. Trötthet var det svåraste symtomet att hantera och tröttheten påverkade 

patientens psykiska, fysiska och sociala liv. Patienter som kände hoppfullhet hade högre 

livskvalitet. Vårdpersonal kan hjälpa patienten att upprätthålla känslan av hopp genom sin 

stödjande relation till patienten. På så vis kan patientens förmåga att hantera lidande öka.  
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BAKGRUND 
 

Maligna hjärntumörer kan indelas i primära hjärntumörer, tumörer med ursprung i hjärnan, 

och sekundära hjärntumörer, hjärnmetastaser från andra maligniteter (Taphoorn, Sizoo & 

Bottomley, 2010). Cirka 1300 personer i Sverige drabbas varje år av tumörer som uppstår i 

hjärna eller ryggmärg. Tumörerna delas upp i olika undergrupper och cirka hälften av alla 

hjärntumörer hos vuxna är gliom. Indelningen i de olika undergrupperna beror på om de är 

låg- eller högmaligna med hänsyn till hur aggressiva de är. Gliom drabbar personer i alla 

åldrar (Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016). Gliom är graderade patologiskt 

enligt Världshälsoorganisationen. Graderingen är viktig eftersom det definierar behandling 

och prognos. De histologiska särdragen hos tumören, patientens ålder och allmäntillstånd är 

viktiga prognostiska faktorer (DeAngelis, 2001). Primära hjärntumörer metastaserar sällan 

utanför det centrala nervsystemet. En tumör kan identifieras med datortomografi eller 

magnetröntgen och diagnosen bekräftas med histopatologi (Chandana, Movva, Arora & Singh 

2008). 

Orsaken till att gliom uppkommer är i de flesta fall okända. Den enda riskfaktorn som är känd 

är joniserande strålning, t.ex. strålning från radioaktiva ämnen eller röntgenstrålning. Hos 

personer med allergi och/eller astma har forskning visat en minskad risk för gliom (Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016).  

Högmaligna gliom 
 

Den vanligaste formen av primär hjärntumör är glioblastom som utgår från gliacellerna och är 

också en av de mest aggressiva tumörtyperna. Utan behandling är medianöverlevnaden 

ungefär 3 månader och med behandling 14 månader (Bartek et al., 2012). Senaste framstegen 

inom behandling av maligna gliom har resulterat i en signifikant förbättring av prognosen 

(Back, Back, Kastelan & Wheeler, 2014). Enligt Regionalt Cancercentrum (2016) är de flesta 

som drabbas av högmaligna gliom över 50 år och är mest förekommande i åldern 55 till 75 år.  

Lågmaligna gliom 
 

Lågmaligna gliom är primära hjärntumörer som uppstår från gliaceller i hjärnan och utgör 15 

- 20 procent av förekomsten av alla gliom (Douw et al., 2009). Enligt Regionalt 

Cancercentrum (2016) är de som drabbas av lågmaligna gliom oftast yngre och ungefär 

hälften är yngre än 40 år. Medianöverlevnaden är ungefär 5 - 10 år men det finns en stor 

spridning i förloppet. En del patienter är stabila i sin sjukdom i flera år medan andra har ett 

mer aggressivt förlopp. Det finns ingen känd botande behandling för låggradiga gliom 

(Oberheim Bush & Chang, 2016). Med tiden blir tumören mer aggressiv för de flesta patienter 

och utvecklas till ett högmalignt gliom (Smits, Savitcheva & Ribom, 2007). 

Symtom vid maligna gliom 
 

Symtom som patienten drabbas av kan bero på sjukdomen i sig eller dess efterföljande 

behandling. Patienter som lever länge med sin sjukdom riskerar att utveckla sena biverkningar 

av behandling (Back et al., 2013). Vilka symtom patienten drabbas av beror till stor del på hur 

tumören spridit sig och var i hjärnan den sitter. Symtom som personlighetsförändring, afasi 

och förlamning är vanliga för sjukdomen (Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 

2016).  
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Vanligaste debutsymtomet är epileptiskt anfall och cirka 90 procent av alla med låggradiga 

gliom och cirka 50 procent av höggradiga gliom drabbas. Risken för epilepsi påverkas av 

tumörens läge. Om gliomet involverar frontal, temporal eller parietalloberna är risken för 

krampanfall högre. Hos patienter med låggradiga gliom är epileptiska anfall mindre 

förekommande hos de som är äldre än 60 år jämfört med yngre patienter (Ruda, Trevisan, & 

Soffietti, 2010). 

 

Det näst vanligaste symtomet är huvudvärk och förekommer hos cirka 50 - 70 procent. Det är 

däremot ovanligt som enda symtom vid insjuknandet (Regionalt Cancercentrum Stockholm-

Gotland, 2016). Huvudvärk och ansiktssmärta är den mest förekommande formen av smärta 

hos patienter med högmaligna gliom (Benett, Cruickshank, Lindenmeyer & Rhys Morris, 

2016). 

Mental trötthet, även kallad fatigue, är ett vanligt symtom hos patienter med primära 

hjärntumörer (Robertson, McSherry, Herndon & Peters, 2016). Mental trötthet har ett 

samband med sjukdomen och de cancerbehandlingar patienten genomgår och kan även finnas 

kvar efter att behandlingen har avslutats. Mental trötthet kan innebära att en person kan sova 

en hel natt men ändå vara lika trött när han/hon vaknar (Cancerfonden, 2015). Symtom som 

kan uppstå vid mental trötthet kan vara nedsatt koncentration, nedsatt minne, irritation, 

mindre stresstålighet, långsamhet i tänkandet, ljud- och ljuskänslighet. Patienterna kan få 

svårt med koncentrationen och arbetsförmågan kan begränsas och det kan vara svårt att 

upprätthålla orken under flera dagar. Vardagliga aktiviteter som normalt inte är ansträngande 

som att läsa, delta i samtal, umgås med vänner och familj samt att handla kan bli begränsade 

(Johansson, Starmark, Berglund, Rödholm & Rönnbäck, 2010).  

 

Hos mer än 20 procent av patienterna med högmaligna gliom förekommer 

personlighetsförändring. Symtomet kan komma smygandes och det kan vara svårt för 

patienten själv att förstå, därför är det viktigt att tillfråga närstående (Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016).  

Neurokognitiva nedsättningar är ett stort problem för patienter som drabbats av hjärntumör. 

Medan framgången för kirurgisk behandling har mätts genom omfattningen av 

tumörresektion, progressionsfri överlevnad och total överlevnad, har nedsatt kognition 

uppmärksammats som ett annat viktigt effektmått (Hendrix et al., 2017). Neurokognitiva 

problem kan orsaka svårigheter med kommunikation, beslutsfattande, oförmåga att klara sig 

själv och leda till symtombörda och stödjande behov som skiljer sig från andra patienter med 

cancer (Seekatz et al., 2017).  

Behandling 
 

Kirurgi är den viktigaste behandlingsmetoden vid de flesta hjärntumörer (Reitan & Schölberg, 

2003). Syftet med kirurgin är att försöka ta bort så mycket som möjligt av tumören (Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016). På grund av sitt sätt att växa in i vävnaden går det 

i regel inte att ta bort maligna gliom helt och hållet (Reitan & Schölberg, 2003). Om patienten 

har hög biologisk ålder, eller har andra sjukdomar som kan utgöra risk, kan operationen 

ibland begränsas till en biopsi. Biopsi kan även göras om tumören är känsligt lokaliserad, som 

t.ex. i hjärnstammen. Då ett kirurgiskt ingrepp kan innebära komplikationer görs biopsi endast 

om det är viktigt för valet av efterföljande behandling. För att minska svullnad i och runt 

tumören får de flesta patienter efter operation behandling med kortison (Regionalt 

Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cruickshank%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Morris%20SR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27852703
https://www.clinicalkey.com/#!/search/Hendrix%20Philipp/%7B%22type%22:%22author%22%7D
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En annan viktig del i behandlingen är strålterapi (Reitan & Schölberg, 2003). För patienter 

med högmaligna gliom som genomgår strålbehandling efter operation, har resultatet från sex 

studier visat betydligt förlängd överlevnad (enligt Regionalt Cancercentrum Stockholm-

Gotland, 2016). Eftersom patienter med lågmaligna gliom har en god prognos finns det en 

betydande risk att förvärva sena biverkningar av strålbehandlingen (Douw et al., 2009). 

Cytostatikabehandling är idag en del av rutinbehandling mot de mest högmaligna gliomen. 

Det har tidigare inte varit lika vanligt med denna behandling då det kan vara svårt för 

cytostatika att passera blod-hjärnbarriären som skyddar hjärnan mot skadliga ämnen. 

Cytostatika ges i tablettform under eller efter strålbehandling. Behandlingsplan görs alltid för 

varje individuell patient beroende på tillstånd och tumör (Cancerfonden, 2016).  

Livskvalitét 
 

Livskvalitét är ett flerdimensionellt och subjektivt begrepp som rymmer både psykiska, 

fysiska och sociala aspekter av livet (Reitan & Schölberg, 2003). Världshälsoorganisationens 

definition av livskvalité är: 

 

Individual's perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way by the person's 

physical health, psychological state, personal beliefs, social relationships and their 

relationship to salient features of their environment (World Health Organization 

[WHO], 2016). 

 

Vad som uppfattas som livskvalité kan bara varje enskild person själv bedöma och kan variera 

under livet. Livskvalité kan till exempel vara ett bra arbete, en bra bostad, fysisk och psykisk 

hälsa, god ekonomi, familj, barn, kärlek (Nationella rådet för palliativ vård, 2016). För många 

människor som får en livshotande sjukdom är deras livskvalité lika viktig som hur länge en 

behandling kan förlänga livet. De vill veta om det går att leva på samma sätt eller hur deras 

tillvaro kan komma att förändras (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 

[SBU], 2012).   

 

Förutom den kirurgiska behandlingen av gliom och patienternas överlevnad, har 

hälsorelaterad livskvalité blivit en viktig faktor (Kim, Joo, Kim, Han & Kim, 2016). 

Hälsorelaterad livskvalité mäter vilka följder sjukdom och behandling kan ha på varje enskild 

persons livskvalité. Mätningen omfattar förmågan att utföra aktiviteter i vardagen men även 

hur de psykiska, fysiska och sociala aspekterna påverkas. Samma sjukdom, behandling och 

symtom kan upplevas på olika sätt av varje individuell patient. Resultatet från mätning av 

hälsorelaterad livskvalité kan informera om värdet och effekten av en specifik behandling, 

både när det gäller den totala överlevnaden och livskvalité. Mätning av hälsorelaterad 

livskvalité ger även ytterligare information om patientens välbefinnande och kan därmed 

underlätta kommunikationen mellan läkare och patient (Dirven et al., 2013).  

 

Medicinska utvärderingsmått för behandling som överlevnad och tumörrespons har under de 

senaste årtionden blivit vanligare att komplettera med vårdforskning om livskvalitét hos 

patienter med cancer. Dessa mätningar kan användas för att identifiera problem vilket är 

speciellt viktigt vid palliativ behandling då den inte leder till att sjukdomen botas. För att 

kunna mäta livskvalité används mätinstrument som kan vara sjukdomsspecifika eller 

generella (Carlsson, 2007).   
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Kris  
 

Reitan och Schölberg (2003) säger att sjukvårdspersonalen måste känna till de psykiska 

reaktioner som kan uppstå i samband med allvarliga och livshotande sjukdomar för att kunna 

hjälpa patienten i denna nya och svåra livssituation. Enlig Cullberg (2005) har ordet kris 

sedan länge använts som beteckning för den avgörande vändpunkten i ett allvarligt 

sjukdomsförlopp. Kriser innebär ofta en gemensam problematik för andra familjemedlemmar 

och det är därför viktigt att närstående som är viktiga för patienten dras in i bearbetningen 

(Cullberg, 2005).  

Vårdpersonal får principiellt vid tre tillfällen kontakt med människor i kris eller följderna av 

en kris. Under det första tillfället som är chockfasen, kan det röra sig om någon som fått en 

allvarlig diagnos. Det är då sjukvårdspersonal ofta får kontakt med krisdrabbade (Cullberg, 

2005). Enligt Cullberg (2005) kan den traumatiska krisen delas in i fyra faser  

1. Chockfasen som varar från ett kort ögonblick till några dygn. 

2. Reaktionsfasen utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen. För att kallas akut 

kris bör den enligt internationell litteratur inte pågå längre än fyra till sex veckor. 

3. Bearbetningsfasen; då börjar individen återigen vända sig mot framtiden istället för att 

som tidigare ha varit totalt upptagen av det förgångna och traumat. Denna fas pågår 

kanske under ett halvt till ett år efter traumat. 

4. Nyorienteringen, då lever individen med det förgångna som ett ärr som alltid kommer 

att finnas men som inte behöver hindra livskontakten. Detta sker under förutsättning 

att den drabbade kunnat försona sig med det som hänt. 

 

Personcentrerad vård 
 

Enligt Centrum för personcentrerad vård (2016) innebär personcentrerad vård ett partnerskap 

mellan vårdpersonal och patient/anhörig. Inom personcentrerad vård finns tre nyckelbegrepp 

där partnerskapet är den viktigaste delen och handlar om en ömsesidig respekt för varandras 

kunskap. Patienten och närstående har kunskapen om hur det är att leva med sjukdomen och 

vårdpersonalen har kunskapen om behandling, vård och rehabilitering. Det andra 

nyckelbegreppet är patientberättelsen som är en förutsättning för personcentrerad vård.  

Utifrån patientens berättelse om sitt tillstånd och de undersökningar som ska genomföras 

planeras omsorg, vård eller rehabilitering gemensamt. En hälsoplan skrivs ned som innehåller 

strategier och mål för genomförande och uppföljning. Detta görs ofta tillsammans med en 

närstående.  

Det tredje nyckelbegreppet är att hälsoplanen dokumenteras i patientens journal (Centrum för 

personcentrerad vård, 2016). Enligt Carlsson (2007) har patienter med cancer och deras 

närstående ett väldokumenterat behov av psykosocialt stöd för att klara anpassningen till 

sjukdomen. Edberg et al. (2013) säger att genom att det professionella vårdteamet 

tillsammans med patienten och anhöriga blir partners och planerar vården resulterar i 

personcentrerad vård. Enligt Ekman et al. (2011) är det första steget i skapandet av ett 

partnerskap med patienten, patientens egen berättelse och ett delat beslutsfattande som bygger 

på partnerskap. 
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Vad gäller patientupplevelsen och vilka resultat den personcentrerade vården uppnår är en 

avgörande faktor att involvera familjen och de närstående i patientens vård. Patienter anser att 

de närstående och familjemedlemmarna spelar en central roll i hur de upplever sin vård och 

sjukdom. För att kunna ge personcentrerad vård är det nödvändigt att skapa en förtroendefull 

relation (Edberg et al., 2013).  

Enligt Cullberg (2005) går det också att tänka sig stödåtgärder via vänner eller anhöriga, som 

i samverkan med familjen en kort tid kan bilda ett fungerande nätverk omkring den drabbade. 

Något som är mycket viktigt för patienterna är en hälso- och sjukvård som stödjer 

omsorgsrollen, tar familjen och de närståendes behov i beaktande och engagerar dem i 

beslutsfattandet (Myndigheten för vårdanalys, 2012).  

Kontaktsjuksköterskans roll 
 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) är de fyra grundläggande ansvarsområdena för en 

sjuksköterska att ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”.  

Omvårdnad är sjuksköterskans eget kunskapsområde som inkluderar både patientnära arbete 

och det vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskan arbetar i interprofessionella team 

tillsammans med patient och närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Cancerbehandling är komplex och för att patienten bättre ska förstå diagnos, behandling och 

sjukvårdssystem krävs kunskap av en kontaktsjuksköterska (Oncology Nursing Society 

Position, 2015). Den cancervårdande kliniken bör vid diagnosbeskedet erbjuda patienten en 

fast kontaktperson, kontaktssjuksköterska. Syftet är att förbättra kommunikation och 

information mellan patienten och vården (SOU, 2009:11). Det är kontaktsjuksköterskan som 

ska se till att samordningen inom vården fungerar för patienten och dennes närstående. Att 

kunna ge råd och vägledning i hantering av olika situationer som kan uppstå samt ha ett 

övergripande ansvar ingår också i rollen. Det är viktigt att kontaktsjuksköterskan har god 

kunskap om sjukdomen, behandlingar och familjen (Regionalt Cancercentrum, 2016).  

 

Enligt Sveriges kommuner och Landsting [SKL] (2013) ska kontaktsjuksköterskan bl.a. vara 

tydligt namngiven för patienten, informera om kommande planering, ge stöd till patienten och 

anhöriga vid normal krisreaktion, bevaka ledtider och förmedla kontakt med andra 

vårdaktörer utifrån vad patienten behöver. Kontaktsjuksköterskan deltar i multidisciplinära 

ronder/möten och ansvarar för att det skrivs en individuell vårdplan.  

Problemformulering 
 

Att drabbas av ett malignt gliom kan innebära att patienten trots medicinsk behandling har 

symtom som kan vara svåra att hantera för den drabbade och dess anhöriga. Det finns risk för 

att symtomen kan påverka patientens livskvalitét. Kontaktsjuksköterskan, vars 

kunskapsområde är omvårdnad, har en viktig roll med att stötta patienten och dennes anhöriga 

i deras nya tillvaro och hjälpa patienten att uppnå så hög livskvalitét som möjligt. Patienten 

måste också leva med vetskapen om att ha en sjukdom som är icke botbar och som kan 

komma att förkorta personens liv. Risken för kognitiv försämring, personlighetsförändring 

och fysiska symtom finns och kan innebära att personens sociala situation förändras. 

Livskvalité rymmer både psykiska, fysiska och sociala aspekter som riskerar att påverkas på 

olika sätt. Därför var det viktigt att belysa kunskap om hur patienter med maligna gliom 

upplever sina symtom och sin livskvalité. 
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SYFTE  
 

Syftet var att belysa hur patienter med maligna gliom upplever sina symtom och sin 

livskvalitet.   
 

METOD   
 

Litteraturöversikt valdes som metod då syftet var att sammanställa kunskapsläget kring 

problemområdet. Genom att söka brett efter vetenskapliga artiklar och även göra en bred 

sammanställning och analys så kan en översikt av befintlig kunskap fås (Friberg, 2012). 

Denna kunskap är viktig då den ger ett underlag för att bedriva evidensbaserad vård 

(Henricson, 2012). Den breda sökningen är lämpligt enligt Forsberg och Wengström (2015), 

när en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier skall åstadkommas. 
 

Urval  

 

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som var skrivna mellan 2006 och 2017. 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller svenska, vara orginalartiklar och 

kollegialt granskade. Artiklarna skulle vara skrivna om vuxna patienter med maligna gliom 

och innehålla omvårdnad och/eller livskvalité. Alla sökningar gjordes med filter: published in 

the last ten years; Adult: 19+years. För att söka artiklar som endast inkluderade vuxna 

patienter så användes formuleringen Adult: 19+years. Exklusionskriterier var artiklar om barn 

0 - 18 år, benigna hjärntumörer och hjärnmetastaser. Review artiklar exkluderades. 

 

Datainsamling 
 

Sökning av vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna PubMed och CINAHL under perioden 

november 2016 till januari 2017. Författarna tog hjälp av en bibliotekarie med sökningarna. 

PubMed är en bred databas som innehåller vetenskapliga artiklar från områdena medicin och 

omvårdnad. CINAHL är en databas för omvårdnad, sjukgymnastik samt arbetsterapi, den är 

specialiserad på omvårdnadsforskning och dessa databaser passar därför väl för syftet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Författarna har sökt brett för att sedan sålla bort artiklar med 

titlar som inte överensstämmer med syftet eller problemområdet samt Review artiklar. 

Sökningar i dessa databaser gjordes med sökorden Nursing Care, Quality of life, Brain 

neoplasms, Low grade glioma, Glioma, Anaplasia, samt Neoplasm grading. Sökbegreppen 

valdes efter problemformuleringen och syftet (Friberg, 2012). Det är enligt Forsberg och 

Wengström (2015) ett vanligt sätt att välja sökbegrepp. Sökningarna gjordes med MeSH-

termer eller CINAHL headings. PubMed kallar sina ämnesord för MeSH-termer medan 

CINAHL kallar dem headings. Sökorden kombinerades med de booleska operatorerna and or 

och not. 

 

Alla sökord kompletterades med trunkering i slutet av sökordet för att få med begreppens 

olika böjningar. De trunkeringsmarkeringar som användes var + och ” (se tabell 1). När 

sökning i PubMed gjordes med sökorden Glioma And quality of life AND care, så var 

träffarna 245 men eftersom de artiklar som användes skulle vara omvårdnadsrelaterade så var 

många artiklar ej relevanta. Från den sökningen där 245 artiklar hittades så fann författarna 

två artiklar där en togs med efter läst abstrakt.  
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För att få fram artiklar som gällde omvårdnad så lades sökorden Nursing Practice OR nursing 

care till i stället. Antalet träffar blev då totalt 55 stycken i PubMed och 6 stycken i CINAHL. 

Fortfarande var de flesta artiklarna medicinska prövningar eller andra som ej var relaterade 

med omvårdnad. Då dessa sorterats bort genom att läsa artiklarnas rubriker, så återstod endast 

16 artiklar. Därefter har abstracten lästs och de artiklar som blev kvar har lästs igenom i 

fulltext flera gånger. Ytterligare fyra artiklar kunde sedan sorteras bort efter att ha läst 

abstrakten. I enlighet med Forsberg och Wengström (2015) genomfördes en manuell sökning 

genom att granska artiklarnas referenslista, detta för att finna artiklar som rörde området. 

Genom den manuella sökningen hittades en artikel som motsvarade syftet med arbetet. 

Antalet artiklar som slutligen valdes ut var 14 stycken.  

 
 

Tabell 1. Söktabell 

Databaser Sökord Antal träffar Lästa abstract Valda artiklar 

PubMed (((((Glioma) OR 

Low-grade 

glioma)OR Brain 

Neoplasms))And 

Quality of life)AND 

Nursing care  

55 13 11 

 

 

 

 

 
CINAHL Quality of life 

AND(Glioma OR 

Neoplasms Grading 

OR Low grade 

glioma OR Brain 

Neoplasms) AND 

(Nursing Practice 

OR Nursing care 

6 3 1 

PubMed Glioma AND 

quality of life AND 

Care 

245 2 1 

 

Dataanalys 
 

I en litteraturöversikt innebär analysen ett strukturerat arbetssätt (Friberg, 2012). De 14 

artiklarna som valdes ut graderades enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2011) se bilaga 1. Artiklarna har därefter presenterats i en matris, se bilaga 2. I 

artiklarnas resultatdel har olika begrepp identifierats, som hade koppling till syftet aspekter av 

livskvalité och symtom och sedan kategoriserats. Begreppen hittades, markerades i artiklarna 

och sorterades sedan in under teman. De huvudteman som användes var kopplade till 

livskvalité och begreppets flerdimensionella aspekter. Huvudtemana var: psykiska, fysiska 

och sociala aspekter. Innehållet i artiklarna redovisades sedan under dessa teman som 

rubriker. 
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Forskningsetiskt övervägande 
 

Under hela arbetsprocessen har det funnits ett etiskt tänkande. Artiklar som svarar på syftet 

har använts oavsett författarnas åsikter och presenterats i en matris (Forsberg & Wengström, 

2015). Författarna har strävat efter att redovisa artiklarnas resultat utan att förvränga data eller 

blanda in egna åsikter. Författarna har försökt att ge en så korrekt bild som möjligt (Nyberg & 

Tidström, 2012). Endast originalartiklar inkluderades. Bearbetningen har skett så objektivt 

som möjligt.  

RESULTAT 
 

Vid granskning av artiklarna framkom tre huvudteman samt underteman som presenteras 

under rubriker som lyder: Fysiska aspekter, Psykiska aspekter och Sociala aspekter. 

Fysiska aspekter  
 

Fysiska symtom  

Flera studier påvisade att patienter med stort fysiskt hjälpbehov skattade sin livskvalité lägre 

än patienter med benigna tumörer eller friska kontrollgrupper (Halkett et al., 2015; Boele et 

al., 2015; Budrukkar et al., 2009). I en studie av Lin et al. (2013) visades att det fanns en 

tydlig relation mellan patienters osäkerhet, sinnesstämning och svårighetsgrad av symtom. 

Osäkerheten hos patienter med primära hjärntumörer var högre hos dem med dåligt 

allmäntillstånd och påverkade humöret negativt och patientens upplevelse av sina symtoms 

svårighetsgrad. I en intervjustudie av Boele et al. (2016) nämnde patienterna att de hade 

behov av att veta om deras symtom var normala och närstående upplevde att återkoppling och 

råd kring patientens symtom ensamt kunde ge tröst åt den situation som de befann sig i. De 

patienter som hade sina närstående som vårdare var mindre bekymrade över sina fysiska 

symtom från tumören eller biverkningar av behandlingen (Halkett et al., 2015). En studie av 

Parvataneni et al. (2011) visade att patienter och närstående hade olika behov, och värderade 

dessa olika, men att det var viktigt med individuellt stöd och att det fanns möjlighet att nå 

sjukvårdspersonalen per telefon. För både patienter och anhöriga var det viktigt med ett 

personligt möte med vårdpersonalen för att kunna diskutera sina symtom (Boele et al., 2016). 

Patienter som försämrades fysiskt anpassade sina dagliga aktiviteter utifrån sina 

begränsningar (Piil, Juhler, Jakobsen & Jarden, 2015). En studie om patienter med låggradiga 

gliom som levt med en stabil sjukdomsbild visade att cirka hälften av patienterna skattade sin 

fysiska och funktionella förmåga betydligt lägre efter 12 år än efter 6 år av sjukdom (Boele et 

al., 2015). Patienter med låggradiga gliom skattade sin livskvalitét signifikant lägre än friska 

kontrollgruppen men högre än patienter med högmaligna gliom (Aaronson et al., 2011; 

Budrukkar et al., 2009). Patienter över 60 år med högmaligna gliom skattade sin livskvalité 

lägre än de som var yngre (Budrukkar et al., 2009).  

Smärta  

I en studie av Budrukkar et al. (2009) angav 87 procent av patienterna huvudvärk som 

vanligaste symtomet innan start av tilläggsbehandling och drygt hälften av patienterna 

graderade sin smärta från graden mild till svår (Buddrukar et al., 2009; Gustafsson, 

Edvardsson & Ahlström, 2006). Patienter med lågmaligna gliom uppgav sig ha mindre smärta 

än den friska kontrollgruppen (Aaronson et al., 2011). I en annan studie av Gustafsson, 

Edvardsson och Ahlström (2006), var smärta ett av de vanligaste symtomen som patienterna 

med lågmaligna gliom rapporterade. 
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Mental trötthet 

I flertalet studier beskrev patienterna mental trötthet som det vanligaste och svåraste 

symtomet som de upplevde och som hade negativ påverkan på deras livskvalité (Molassiotis 

et al., 2010; Gustafsson, Edvardsson & Ahlström, 2006; Acquaye et al., 2016; Struik et al., 

2008). Det var viktigt för patienter att veta hur de skulle hantera tröttheten (Parvataneni et al., 

2011).  

Molassiotis et al. (2010) tog i sin studie upp att ingen av deltagarna hade blivit 

uppmärksammade på eller fått råd angående mental trötthet. En studie visade inget statistiskt 

samband mellan sjukdomsduration och trötthet, kön eller typ av gliom. Inte heller fanns något 

samband mellan trötthet och kirurgiskt ingrepp eller strålbehandling men patienterna som 

uppgav svår trötthet var äldre än de som uppgav icke allvarlig trötthet. De som led av allvarlig 

mental trötthet hade lägre motivation, lägre aktivitetsgrad samt mer problem med 

koncentration (Struik et al., 2008).  

 

Epilepsi  

Patienter med svårkontrollerad epilepsi skattade sin livskvalité lägre än de som inte hade 

epilepsi (Aaronson et al., 2011). De patienter med antiepileptisk behandling skattade sig även 

högre på mental trötthet (Struik et al., 2008). I en studie av Buddrukar et al., (2009) hade över 

30 procent av patienterna generaliserade anfall tidigt i sjukdomen. I en studie av Boele et al. 

(2015) visade att hos 43 procent av patienterna med låggradiga gliom minskade 

epilepsianfallen cirka 12 år efter diagnosen medan hos resten av patienterna var epilepsin 

oförändrad. Användningen av antiepileptika hos dessa patienter var i stort sett oförändrade.  

Psykiska aspekter  

Mentala svårigheter har mycket större betydelse än fysiska svårigheter för hälsorelaterad 

livskvalité och det sågs ett samband mellan mental trötthet, kognitiva och emotionella 

svårigheter samt låg skattning av övergripande hälsorelaterad livskvalité (Gustafsson et al., 

2006). I en studie av Aronson et al., (2011), rapporterade en fjärdedel av patienterna med 

låggradiga gliom, allvarliga neurokognitiva symtom. I flera av studierna uppgav patienterna 

att det som var svårast var mental trötthet, minnessvårigheter och koncentration (Aaronson et 

al., 2011; Molassiotis, 2010). Mentala tröttheten hade konsekvenser på deras självkänsla och 

egenvärde (Molassiotis et al., 2010). Patienterna klagade över förvirring och eller problem att 

upprätthålla uppmärksamhet, svårighet med problemlösning eller långsam reaktionsförmåga. 

Besvär med att hitta rätt ord att uttrycka sig och en känsla av osäkerhet om framtiden 

upplevdes också (Aaronson et al., 2011).  

Det fanns ett klart samband mellan att försöka hantera sin sjukdom eller problem genom att 

undvika eller fly från dem och låg nivå av emotionell funktion (Gustafsson, Edvardsson & 

Ahlström, 2006). I en studie av Acquaye et al., (2016) angavs att patienter med tidigare 

historia av depression eller sämre allmäntillstånd samt recidiv kände mindre hopp. Det fanns 

ett tydligt samband mellan hopp och neurokognitiva symtom. Ju högre hoppfullhet patienten 

kände desto mindre neurokognitiva besvär (Acquaye et al., 2016).  Reijneveld et al., (2016) 

visade att det inte fanns någon skillnad i hur patienterna skattade sin livskvalité eller kognitiva 

funktion, mellan patienter som strålbehandlats eller hos dem som fått cytostatikabehandling. 

Patienter som inte kände sig delaktiga i beslut angående sin vård rapporterade mer 

otillfredsställda behov (Halkett et al., 2015). På grund av tidspress upplevde inte patienterna 

alltid att personen bakom sjukdomen fick tillräckligt med uppmärksamhet. En patient uppgav 

att hon fick känslan av att allt skulle gå så fort (Boele et al., 2015). 
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Sociala aspekter 
 

Patienter som inte var gifta kände mindre hopp (Acquaye et al., 2016). Sociodemografiska 

faktorer hade betydelse för hur patienterna skattade sin livskvalitét. Kvinnor skattade sig lägre 

på både den allmänna och den sjukdomsspecifika livskvalitén (Aaronson et al., 2011). Låg 

utbildning var relaterat till sämre livskvalité (Budrukkar et al., 2009; Halkett et al., 2015). I en 

studie av Molassiotis et al., 2010 talar patienterna om upplevelsen av att ha förändrats som 

människa, att livet och dess möjligheter fått ett nytt värde.  

En studie av Fox, Laws Jr, Anderson Jr, Farace (2006) visade att patienter som använde 

komplementärbehandling skattade sin livskvalitét högre men det gick inte att se någon 

signifikant skillnad i livskvalitét. Förutom de definierade begreppen av komplementär 

medicin som var listade hade patienterna möjlighet att själva nämna någon metod de använde 

sig av. Det vanligaste svaret var då bön.  

I en studie av Budrukkar et al., (2009), visade att patienter som var analfabeter och från lägre 

ekonomiska klasser skattade sin livskvalité relativt lågt före behandling men kön visade ingen 

betydande inverkan på livskvalité. De ekonomiska problem som patienterna fick i samband 

med sjukdomen bidrog till oro som påverkade deras livskvalité (Gustafsson et al., 2006).  

Halkett et al. (2015) visade att patienterna skattade sig lägre på de fysiska, funktionella och 

emotionella områdena men högre för socialt välbefinnande än den allmänna australiensiska 

befolkningen, däremot var den totala livskvalitén lägre. Samma studie visade även att sämre 

ekonomi till följd av sjukdomen var associerat med lägre social välfärd. I en studie av 

Molassiotis et al. (2010), visade att den mentala tröttheten gjorde att patienterna begränsade 

sina sociala kontakter och aktiviteter. Oförmågan att köra bil upplevdes som svårt för många 

patienter. Även om de insåg att det var olämpligt så bidrog detta till social orörlighet.  

The only thing that hurts it´s not being able to drive – that really…I´ve been like 55 

years with a car. Never been without a car in that time. And then all of a sudden 

somebody takes it off you or doesn´t let you drive. You can´t go to the shops for the 

whole week´s shopping. You can´t carry it. Whereas before we´d go down to the shop, 

do the shopping, stick it all in the boot of the car, jump in. I can the sense behind it, 

but I don´t agree with it (Molassiotis et al., 2010). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Litteraturöversikt valdes som metod eftersom syftet var att sammanställa kunskapsläget kring 

problemområdet. Att göra en litteraturöversikt har bidragit till en djupare kunskap om hur 

patienter med maligna gliom upplever sina symtom och sin livskvalité. Syftet med arbetet var 

från början hur patienter med lågmaligna gliom upplever sin livskvalité men då det fanns få 

artiklar som motsvarade syftet ändrades syftet till att innefatta alla maligna gliom. Artiklarna 

tog sig an mätningar av livskvalité på väldigt olika sätt. De använde sig av en mängd olika 

skalor och jämförde med andra patienter med cancer eller med friska kontrollgrupper. Även 

artiklar med intervjuer av patienter ingår i vårt resultat. Mätskalor ger en systematisk kunskap 

medan intervjuer svarar på syftet ”upplevelser”. 
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Författarna övervägde intervjustudie som metod då även det hade kunnat svara på syftet med 

studien och som möjligtvis hade gett större djup till resultatet. På grund av tidsbristen valde 

dock författarna litteraturöversikt och att det ger en bredare bild av problemområdet. 

Ämnesområdet valdes utifrån författarnas erfarenhet av denna patientgrupp i sitt dagliga 

arbete.  

Fjorton vetenskapliga artiklar ingick i arbetet och för att sökningen skulle bli så effektiv som 

möjligt togs en bibliotekarie till hjälp, i enlighet med Forsberg och Wengström (2015). 

Sökorden som användes var kopplade till problemformuleringen och syftet. Sökorden Glioma 

och Neoplasms stod högst i sökträdet vilket innebär att alla sökningar längre ner så som 

Braintumor och Low-grade gliom med mera inkluderades i sökningen. Begränsningar i 

sökningen var Quality of life och nursing care. Författarna har inte sökt på synonymer på 

Quality of life och Nursing care, hade dessa sökningar gjorts kanske fler relevanta artiklar 

hade hittats. Detta ser författarna som en svaghet i sökningen. Forsberg och Wengström 

(2015) anser att det är bäst att inkludera alla relevanta artiklar men att det inte alltid är möjligt 

då resurser och tid ofta är begränsade. Då det fanns begränsat med aktuella studier i ämnet 

valdes 14 artiklar publicerade mellan åren 2006 - 2017. Artiklar publicerade mellan 2006 – 

2017 valdes för att finna aktuell forskning i ämnet. 

Fyra av de fjorton utvalda studierna var gjorda på patienter i Nederländerna, övriga länder var 

USA, Sverige, Kanada, Indien, Danmark, Storbritannien och Australien. En av studierna var 

en multinationell studie med deltagare från 19 länder. Författarna ser det som en styrka för 

resultatet med stor spridning av deltagande länder då levnadsvillkoren ser olika ut i olika delar 

av världen. En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle innefatta patienter över 18 år 

men sökningen i databaserna gjordes från 19 år och uppåt på grund av att sökkriterierna i 

databaserna PubMed och Cinahl var skapade på det sättet.  

Artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats har inkluderats i föreliggande 

litteraturöversikt. En kvalitativ ansats ger ofta svar på frågor som vem, vad, hur, på vilket sätt 

eller varför (Nyberg & Tidström, 2012). En kvalitativ ansats är bra för att tolka ett visst 

fenomen eller förstå erfarenheter och upplevelser. Till exempel, med intervjuer, kan en 

djupare förståelse för forskningsfrågan uppnås (Forsberg & Wengström, 2015).  

De kvalitativa artiklarna som författarna valde innehöll intervjuer. I kvantitativa metoder 

används ofta en mätmetod för att ta reda på om en vårdhandling är bättre än en annan. 

Grupper jämförs med varandra och en slutsats dras utifrån detta. Forskningsansatsen som 

använts påverkar om de bevis som läggs fram kan anses vara bärande eller mer tveksamma 

(Friberg, 2012).  

Ett exempel på studie där olika metoder inte visade någon skillnad i livskvalité mellan olika 

grupper av patienter med gliomsjukdom gjordes av Reijneveld et al., (2016). Flera av 

artiklarna innehöll studier där frågeformulär som mäter hälsa och livskvalitet använts. Det var 

både allmänna och mer sjukdomsspecifika formulär som användes. De artiklar som valdes 

hade använt sig av etablerade formulär vilket är viktigt då ett standardiserat mätinstrument tar 

lång tid att utforma och måste prövas i flera undersökningar (Forsberg & Wengström, 2015).  
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Författarna läste var för sig igenom de utvalda artiklarna och då de var skrivna på engelska 

lästes de igenom flera gånger och sedan diskuterades, i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015). Ibland var det svårt att försöka översätta specifika termer till ett passande 

ord på svenska och för att det inte skulle ske några misstolkningar fördes en gemensam 

diskussion. För att se om de utvalda artiklarna skulle inkluderas i arbetet klassificerades de 

enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, 

Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Tolv av de 

inkluderade artiklarna klassificerades som av hög kvalité och två artiklar som medel kvalité, 

vilket bidrog till studiens trovärdighet.  

Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att belysa hur patienter med maligna gliom upplever sina symtom och 

sin livskvalité. Patienter med maligna gliom är en patientgrupp med olika förväntad livslängd 

(Bartek et al., 2012; Oberheim Bush & Chang, 2016). Patienterna drabbas av både 

neurologiska och cancerrelaterade symtom (Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 

2016; Cancerfonden, 2015). Resultaten var hämtade från artiklar där patienter med både 

låggradiga och höggradiga gliom ingått. Resultatet visar att livskvalitén påverkas av både 

fysiska, psykiska och sociala symtom av sjukdomen.  

För många patienter som drabbas av en livshotande sjukdom är deras livskvalité lika viktig 

som graden av symtom (SBU, 2012). Det handlar inte bara om hur länge personen överlever 

utan även om hur personen lever. I många fall går det inte att operera bort all tumörvävnad på 

grund av de symtom som ett mer omfattande kirurgiskt ingrepp skulle kunna orsaka och 

försämra livskvalitén. Om patienten har hög ålder eller annan sjukdom som innebär risk kan 

biopsi ibland utföras (Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland, 2016). Enligt Dirven et 

al., (2013) mäter hälsorelaterad livskvalité vilka följder sjukdom och behandling kan ha på 

varje enskild persons livskvalité. Resultatet visar att patienter med fysiska symtom skattade 

sin livskvalité lägre än de som inte hade fysiska symtom (Halkett et al., 2015; Boele et al., 

2015; Budrukkar et al., 2009). Vårdpersonalen träffar ibland patienter som väljer att avstå från 

kirurgi med anledning av de risker som en operation kan medföra och en försämring av 

livskvalitén. Livskvalité kan variera under livet och vara olika från person till person 

(Nationella rådet för palliativ vård, 2016).  

 

Resultatet från en studie visade att patienter med låggradiga gliom skattade sin livskvalité 

högre än patienter med högmaligna gliom (Budrukkar et al., 2009). Patienter med låggradiga 

gliom har en bättre prognos än högmaligna gliom och de som drabbas är oftast yngre 

(Regionalt Cancercentrum, 2016). I studien av Buddrukkar et al., (2009) visade att patienter 

med högmaligna gliom över 60 år skattade sin livskvalité lägre än de som var yngre. 

Författarna upplever i sitt arbete att för många patienter handlar det om att må så bra som 

möjligt, trots behandling och att kunna fungera i sin vardag. Vårdpersonalen försöker stötta 

patienterna att försöka leva ett liv som tidigare, så långt det är möjligt. Genom att vårdteamet 

runt patienten är multidiciplinär försöker de täcka alla aspekter av fysisk, psykisk och social 

livskvalité.    
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Två studier visade att de ekonomiska problem som patienterna upplevde i samband med sin 

sjukdom bidrog till att patienterna skattade sin livskvalité lägre (Budrukkar et al., 2009; 

Gustafsson et al., 2006). I Sverige finns ett visst ekonomiskt skydd i form av sjukpenning och 

närståendebidrag vilket inte alla länder har, trots detta visade studien från Sverige att patienter 

vars ekonomi påverkades skattade sin livskvalité lägre. 

För patienter med primära hjärntumörer är mental trötthet, fatigue, ett vanligt symtom 

(Robertson, McSherry, Herndon & Peters, 2016). Mental trötthet har ett samband med 

sjukdomen och de behandlingar som patienten går igenom, denna trötthet kan finnas kvar 

långt efter att behandlingen har avslutats (Cancerfonden, 2015). Resultatet visar att mental 

trötthet, fatigue, är ett av de vanligaste och svåraste symtomen som patienterna upplever 

Molassiotis et al., 2010; Gustafsson et al., 2006; Acquaye et al., 2016; Struik et al., 2008). 

Mental trötthet påverkar livskvalitén på ett negativt sätt.  

 

Tröttheten var ett frekvent återkommande tema hos patienter som intervjuades men 

patienterna uppgav att de inte fått någon rådgivning kring hur det skulle hantera tröttheten 

(Molassiotis et al., 2010). Författarna har blivit medvetna om hur stor betydelse tröttheten har 

för patienternas livskvalité. En reflektion är att ingen av studierna har tagit upp åtgärder för 

trötthet, men det har heller inte varit syftet med studierna. I det dagliga arbetet ingår att ge 

patienter och anhöriga råd och stöd kring den trötthet som patienten kan uppleva. Mental 

trötthet kanske måste informeras om mycket tydligare i ett tidigt skede samt vara 

återkommande. 

 

Resultatet visade att äldre upplevde mer trötthet, men det fanns ingen skillnad i vilken 

behandling patienterna hade genomgått (Struik et al., 2008). Mental trötthet har även en 

påverkan på patienternas sociala liv. De isolerar sig och orkar inte aktivera sig (Molassiotis et 

al., 2010). Att delta i vardagliga aktiviteter som tidigare inte varit ansträngande kan bli 

begränsade (Johansson, Starmark, Berglund, Rödholm & Rönnbäck, 2010). Patienter berättar 

att de inte orkar umgås med vänner och familj på samma sätt som tidigare och den mentala 

tröttheten gör att de inte orkar arbeta heltid. Det skulle vara intressant att veta hur mycket 

tröttheten bidrar till sjukskrivning men det framkom inte i studierna. Däremot framkommer 

det att patienterna inte kan arbeta i samma utsträckning och får sämre ekonomi vilket 

påverkar livskvalitén (Gustafsson et al., 2006). 

 

Malignt gliom är en sjukdom som inte är botbar och som patienterna måste lära sig att leva 

med (Oberheim Bush & Chang, 2016;). Personer som drabbas av en allvarlig sjukdom 

riskerar att drabbas av kris. Kris är ett ord som sedan länge använts som benämning för en 

avgörande vändpunkt i ett allvarligt sjukdomsförlopp (Cullberg, 2005). Cullberg (2005) 

menar att den traumatiska krisen kan delas i fyra faser: chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringen. Bearbetningsfasen är den fas då patienten börjar tänka 

på framtiden istället för på traumat och det som varit. 

  

Vårdpersonalen har en viktig roll att ge patienterna stöd i att hantera sjukdomen och de 

symtom som uppkommer (Parvataneni et al., 2011). Patienter med cancer har ett behov av 

psykosocialt stöd för att klara anpassningen till sjukdomen (Carlsson, 2007). I författarnas 

dagliga arbete träffar de patienter där det inte alltid går att bota symtomen.  

Att lyssna på patienten och att han/hon får tala om sina känslor och rädslor kring sina symtom 

kan i sig ge lindring (Boele et al., 2016). Resultatet visar att det kan vara svårt att leva med 

sjukdomens oförutsägbarhet och osäkerhet om framtiden (Aaronson et al., 2011).  
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Detta kan bekräftas i det dagliga arbetet med patienter att även då de mår bra fysiskt har de en 

oro inför framtiden och har svårt att leva i nuet. Detta är speciellt påtagligt när patienterna 

väntar på resultatet från en röntgenundersökning. 

Slutsats 

Studierna visade att patienter med maligna gliom upplevde lägre livskvalitét än den friska 

befolkningen. Trötthet var det svåraste symtomet att hantera och tröttheten påverkade 

patientens psykiska, fysiska och sociala liv. Patienter som kände hoppfullhet hade högre 

livskvalitét. Vårdpersonal kan hjälpa patienten att upprätthålla känslan av hopp genom sin 

stödjande relation till patienten. På så vis ökar patientens förmåga att hantera lidande.  
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Bilaga 1 

 

Tabell 2. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet 

eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv 

och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 
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Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar (Evidensbaserad 

omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: 

Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Bilaga 2 

Artikelmatris          

Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod 

(design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ av kvalité 

Aaronson, 

Taphoorn, 

Heimans, 

Postma, Gundy, 

Beute, Slotman, 

Klein 

2011 

Nederländerna 

Compromised 

health-related 

quality of life in 

patients with 

low-grade 

glioma 

Undersökning av den 

allmänna (SF-36) och 

den sjukdomsspecifika 

hälsorelaterade 

livskvalitén (QLQ-

BN20). 

 

Nationell, multicenter, 

tvärsnittstudie. 

Jämförande studie 

mellan patienter med 

låggradiga gliom, 

hematologiskt lymfom 

och friska personer. 

n=195  

n=100 

n=205 

Inga statistiska 

signifikanta skillnader 

mättes mellan grupperna 

i den allmänna 

livskvalitén. En fjärdedel 

av patienterna med 

låggradigt gliom 

rapporterade allvarliga 

neurokognitiva symtom. 

Starkt samband visades 

mellan kvinnligt kön, 

dåligt kontrollerad 

epilepsi och objektiv 

bedömning av nedsatt 

neurokognitiv funktion 

på både den allmänna 

och den 

sjukdomsspecifika 

livskvalitén. 

I 

CCT 

  



 

4 

 

Acquaye, Lin, 

Vera-Bolanos, 

Gilbert, 

Armstrong 

2016 

USA 

Hope and mood 

changes 

throughout the 

primary brain 

tumor illness 

trajectory 

Utvärdering av 

osäkerhet, 

sinnesstämmning och 

hopp hos patienter med 

primära hjärntumörer 

beroende på vart i 

sjukdomsförloppet de är. 

 

 

Sekundäranalys av 

tidigare studie. En 

deskriptiv 

tvärsnittsstudie där 

patienterna fick 

självskatta sin 

sinnesstämning och 

känslan av hopp vilket 

sedan jämfördes med 

cancerregistrets 

kliniska information 

angående patienten. 

82 

(6) 

Patienter som inte var 

gifta, hade tidigare 

historia av depression 

och sämre status, kände 

mindre hopp. Patienter 

med recidiv rapporterade 

lägre poäng för hopp. 

Humörstörningar som 

rapporterades mest var 

fatigue vilket också var 

mest besvärande för 

patienten. 

I 

R 

  



 

5 

 

Boele, Douw, 

Reijnevald, 

Robben, 

Taphoorn, 

Aaronson, 

Heimans, Klein 

2015 

Nederländerna 

 

 

Health-related 

quality of life in 

stable, long-term 

survivours of 

low-grade 

glioma. 

 

Jämförelse av 

förändringar av 

hälsorelaterad livskvalité 

hos långtidsöverlevande 

patienter med låggradiga 

maligna gliom, som är 

stabila radiologiskt och 

kliniskt, med frisk 

kontrollgrupp. 

Multicenterstudie. 

Patienter fyllde i 

självskattnings 

formulär av allmän 

hälsorelaterad 

livskvalité (SF-36) 

och sjukdomsspecifikt 

självskattnings 

formulär (HRQOL). 

Utvärdering gjordes i 

genomsnitt 6 år och 12 

år efter diagnos. 

n=195 

(130) 

 

 

 

Inga statistiska 

signifikanta skillnader 

mellan grupperna 

konstaterades vid 

halvtidsbedömningen 

men patienterna med 

låggradiga gliom hade 

sämre fysisk förmåga och 

sämre uppfattning om sin 

hälsa vid 

långtidsuppföljningen. 

Hos 43 procent av 

patienterna med 

låggradiga gliom 

minskade 

epilepsianfallen cirka 12 

år efter diagnosen medan 

hos resten av patienterna 

var epilepsin oförändrad. 

Användning av 

antiepileptika var i stort 

sett oförändrad. 

II 

CCT 

 

 

 

 

 

 

  



 

6 

 

Boele, van 

Uden-Kraan, 

Hilverda, 

Reijneveld, 

Cleijne, Klein, 

Verdonck-de 

Leeuw 

2016 

Nederländerna 

Attitudes and 

preferences 

toward 

monitoring 

symptoms, 

distress, and 

quality of life in 

glioma patients 

and their 

caregivers. 

Två syften med studien; 

1) om patienter och deras 

anhöriga var intresserade 

av att monitorera sina 

egna symtom, ångest och 

hälsorelaterad livskvalité. 

2) Attityd och preferens 

gentemot de tre olika 

mätinstrumenten. 

Halv strukturerade 

individuella intervjuer 

med patienter och 

deras närstående. 

Patienterna och deras 

närstående fick förslag 

på tre olika 

mätinstrumenten. 

Intervjuerna 

transkriberades 

ordagrant och kodades 

av två oberoende 

forskare. 

n=15 

(3) 

 

n=15 

Fördelarna med 

monitorering var ökad 

medvetenhet om 

symtomen och hur de 

varierade över tid. 

Patienterna rapporterade 

flera nackdelar med 

övervakning pga. 

praktiska och 

sjukdomsspecifika 

hinder, medan närstående 

var mer positiva. Båda 

grupperna ansåg att ett 

personligt möte med 

sjukvårdspersonal för att 

återkoppla resultatet från 

monitoreringen var 

önskvärd. 

I 

K 

  



 

7 

 

Budrukkar, 

Jalali, Dutta, 

Sarin, Devlekar, 

Parab, Kakde 

2009 

Indien 

 

Prospective 

assessment of 

quality of life in 

adult patients 

with primary 

brain tumors in 

routine 

neurooncology 

practice. 

Syftet med studien är att 

prospektivt utvärdera och 

bedöma olika faktorers 

påverkan på livskvalité, 

hos patienter med 

primära hjärntumörer. 

 

 

 

 

 

Patienterna fick fylla i 

två sjukdomsspecifika 

formulär om 

livskvalité (EORTC-

QLQ-30, QLQ-

BN20). Båda 

formulären översattes 

och validerades till 

Hindi och Marathi. 

Formulären fylldes i 

innan 

cytostatikabehandling 

startade. 

Patienterna delades 

upp i tre grupper, 

högmaligna, 

lågmaligna och 

beninga tumörer. 

n=243 

(14) 

 

 

 

 

Patienter med primär 

hjärntumör skattade sig 

före behandling relativt 

lågt på livskvalité, 

speciellt de patienter från 

lägre ekonomiska klasser 

och de som var 

analfabeter. Patienter 

med högmaligna tumörer 

och dåligt allmäntillstånd 

hade signifikant lägre 

livskvalité före 

behandling än de andra 

två grupperna. Åttiosju 

procent av patienterna 

upplevde huvudvärk som 

det vanligaste symtomet. 

I 

P 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 

Fox, Laws Jr, 

Anderson Jr, 

Farace 

2006 

Multicenter 

2 länder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complementary 

therapy use and 

quality of life in 

persons with 

high-grade 

gliomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse mellan 

patienter med 

högmaligna gliom som 

använder 

komplementärbehandling 

mot de patienter som inte 

använder 

komplementärbehandling 

och deras självskattning 

av sin livskvalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explorativ deskriptiv 

studie. 

Sekundäranalys av 

data från annan studie. 

51 sjukhus i USA och 

ett i Kanada. 

Patienterna fyllde i 

frågeformulär som 

inkluderade 

demografi, 

sjukdomsrelaterade 

och 

behandlingsrelaterade 

faktorer samt Glioma 

Outcomes Scale. 

Patienterna 

tillfrågades sedan om 

de använt 

komplementär 

medicin enligt en lista, 

där svaret var ja eller 

nej. Patienterna kunde 

fylla i eget alternativ. 

Patienterna skattade 

även sin livskvalitét. 

n=788 

(721) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter som använde 

komplementärbehandling 

skattade sin livskvalitét 

högre men det gick inte 

att se någon signifikant 

skillnad i livskvalitét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

9 

 

Gustafsson,  

Edvardsson, 

Ahlström 

2006 

Sverige 

The relationship 

between 

function, quality 

of life and 

coping in 

patients with 

low-grade 

gliomas. 

Beskrivning av funktion, 

hälsorelaterad livskvalité 

och hantering av 

sjukdomsrelaterade 

problem för patienter 

med låggradiga gliom. 

 

Deskriptiv 

tvärsnittsstudie där 

patienterna 

självskattade sin 

livskvalitét samt 

rapporterade vilken 

typ av copingstrategi 

de använde sig utav på 

en lista med 66 

alternativ. En 

neurolog skattade 

deltagarnas 

funktionsförmåga.   

n=39 

(1) 

Resultatet visar på 

samband mellan coping 

genom att undvika eller 

fly problemet och låg 

nivå av emotionell 

funktion. Mentala 

svårigheter har mycket 

större betydelse än 

fysiska svårigheter för 

hälsorelaterad livskvalité. 

Det sågs ett samband 

mellan fatigue, kognitiva 

och emotionella 

svårigheter samt låg 

skattning av 

övergripande 

hälsorelaterad livskvalité. 

I 

P 

  



 

10 

 

Halkett, Lobb, 

Rogers, Shaw, 

Long, Wheeler, 

Nowak 

2015 

Australien 

 

 

 

Predictors of 

distress and 

poorer quality of 

life in high 

grade glioma 

patients. 

 

 

Att fastställa patienter 

med högmaligna glioms 

nivå av ångest och 

livskvalité under 

kombinerad kemoterapi 

och strålning samt att 

förutse ångest och sämre 

livskvalité. 

 

 

En deskriptiv 

tvärsnittsstudie där 

patienterna gjorde en 

självskattning av 

fysisk funktion, 

ångest/oro, 

hälsorelaterad 

livskvalité och behov 

av vård och omsorg. 

 

n=116 

(11) 

 

 

 

 

 

Deltagarna mätte lägre 

livskvalité i fysisk, 

funktionell och 

känslomässiga områdena 

än den generella 

australiensiska 

befolkningen, men 

skattade sitt sociala 

välmående bättre. 

Både lägre utbildning 

och högre fysiskt 

hjälpbehov var 

associerat med lägre 

funktionellt välmående. 

Lägre utbildning och 

högre fysiskt beroende 

var relaterat till sämre 

livskvalitét. 

I 

P 

 

 

 

 

 

 

Lin, Acquaye, 

Vera-Bolanos, 

Cahill, Gilbert, 

Armstrong 

2013 

USA 

 

 

Uncertainty, 

mood states, and 

symptom 

distress in 

patients with 

primary brain 

tumors. 

 

Undersökning av 

direkt/indirekt relation av 

patienters osäkerhet, 

sinnesstämning och 

symtom. 

 

 

Andra analys av 

tidigare studie; 

Validation of the 

Mishel´s uncertainty 

in illness scale-brain 

tumor form (MUIS-

BT). 

 

n=186 

(6) 

 

 

 

 

Tydlig relation mellan 

patienters osäkerhet, 

sinnesstämning och 

svårighetsgrad av 

symtom. Osäkerheten 

hos patienter med 

primära hjärntumörer är 

högre hos dem med 

dåligt allmäntillstånd och 

påverkar humöret 

negativt och patientens 

upplevelser av sina 

symtoms svårighetsgrad. 

I 

R 

 

 

 

 

  



 

11 

 

Molassiotis, 

Wilson, 

Brunton, 

Chaudhary, 

Gattamaneni, 

McBain 

2010 

Storbritannien 

Symptom 

experience in 

patients with 

primary brain 

tumours: a 

longitudinal 

exploratory 

study. 

Syftet var att öka 

förståelsen för symtomen 

och effekterna av dessa i 

det dagliga livet hos 

patienter som behandlas 

för hjärntumör. 

Kvalitativ, prospektiv, 

longitudinell studie. 9 

patienter intervjuades 

fyra gånger (efter 

diagnos, 3 månader, 6 

månader och 12 

månader efter 

diagnos). Totalt 21 

intervjuer. 

n=24 

(15 - 23) 

Det som var svårast för 

patienterna var fatigue, 

minnessvårigheter och 

körförbud men 

patienterna talade också 

om hur de förändrats som 

människa, att livet och 

dess möjligheter fått ett 

nytt värde. 

I 

K 

Parvataneni, 

Polley, 

Freeman, 

Lamborn, 

Prados, Rabbit, 

Fedoroff, Clow, 

Hseih, Kiwett, 

De Boer, Chang 

2011 

USA 

 

Identifying the 

needs of brain 

tumor patients 

and their 

caregivers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att identifiera behov hos 

hjärntumörpatienten och 

dess närstående för att 

förbättra vården för 

denna patientgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienten och 

närstående fick svara 

på varsin enkät. 

Enkäten bestod av 

huvudsakliga frågor 

som innehöll 

sjukdomssymtom, 

behandling, vård, 

vardagliga aktiviteter 

och ekonomi.  

 

 

 

 

n=116 (33) 

n=124 (41) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patient och närstående 

hade en del olika behov 

och värderade behoven 

olika. Det var viktigt med 

individuellt stöd. Både 

patienten och närstående 

klassade följande som 

viktigt. Att förstå orsaken 

till sjukdomen,  hantera 

patientens brist på energi, 

veta vilken mat som var 

bra för patienten samt 

möjlighet att nå 

vårdgivare telefonledes. 

II 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

12 

 

Piil, Juhler, 

Jakobsen,  

Jarden 

2015 

Danmark 

Daily life 

experiences of 

patients with a 

high-grade 

glioma and their 

caregivers: a 

longitudinal 

exploration of 

rehabilitation 

and supportive 

care needs.  

Syftet var att klarlägga 

erfarenhet och behov av 

rehabilitering samt 

stöttning hos patienter 

med höggradiga gliom 

och deras närstående.  

Prospektiv, 

longitudinell och 

utforskande studie 

med individuella 

halvstrukturerade 

telefonintervjuer hos 

patienter med 

högmaligna gliom och 

deras närstående. 

Intervjuerna 

genomfördes 5 

gånger, (efter 

operation och 

diagnosbesked, 

onkologisk 

behandling, 

utvärderande röntgen 

och efter 

standardbehandling). 

n=30 

n=33 

De fem huvudteman som 

hittades var: individuella 

strategier vid 

prognosbesked, delat 

hopp, engagemang i 

hälsobefrämjande 

åtgärder, anpassning till 

begränsningar samt 

förändring av familjeroll 

hos närstående från 

familjemedlem till 

omsorgsgivare.   

 

I 

K 

  



 

13 

 

Reijneveld, 

Taphoorn, 

Coens, 

Bromberg, 

Mason, Hoang-

Xuan, Ryan, 

Hassel, Enting, 

Brandes, Wick, 

Chinot, Reni, 

Kantor, 

Thiessen, Klein, 

Verger, 

Borchers, Hau, 

Back, Smits, 

Golfinopoulos, 

Gorlia, 

Bottomley, 

Stupp, Baumert 

2016 

Multicenter 

19 länder 

Health-related 

quality of life in 

patients with 

high-risk low-

grade glioma  

EORTC 22033-

26033): a 

randomised, 

open-label, 

phase 3 

intergroup study 

 

Syftet var att se om 

livskvalitéten eller de 

kognitva funktionerna 

försämrades mer av    

behandling med  

strålning jämfört med 

Temozolomid 

(cytostatika).   

 

 

 

 

 

En prospektiv fas 3 

randomiserad 

kontrollerad studie. 

Patienternas kognition 

testades och en 

självskattning av 

livskvalitéten 

genomfördes. 

 

 

 

 

n=477 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visar att det 

inte finns någon skillnad 

i hur patienterna skattar 

sin livskvalitét eller hur 

deras kognitiva funktion 

är, mellan patienter som 

strålats eller hos de som 

fått kemoterapi med 

Temozolomid. 

 

 

 

I 

CCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

14 

 

Struik, Klein, 

Heimans, 

Gielissen,   

Bleijenberg,  

Taphoorn,  

Reijnveld,  

Postma 

2008 

Nederländerna 

 

Fatigue in low-

grade glioma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka prevalens  

samt svårighetsgrad av 

fatigue hos 

långtidsöverlevare med 

låggradigt gliom. 

 

 

 

 

 

 

Enkätstudie. 

Patienterna 

genomförde en 

självskattning av 

fatigue. En icke 

parametisk metod 

användes för att 

jämföra skillnaderna 

mellan grupperna som 

hade allvarlig fatigue 

och icke allvarlig 

fatigue. 

  

n=58 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trettionio procent av 

patienterna hade allvarlig 

fatigue. Dessa var äldre 

än de med mildare 

fatigue. Patienter med 

antiepileptisk 

medicinering 

rapporterade mer fatigue.  

Det fanns ingen skillnad i 

sjukdomsduration, 

strålbehandlad eller ej, 

diagnos, operationsmetod 

eller kön. De med 

allvarlig fatigue hade 

lägre motivation, lägre 

aktivitetsgrad samt mer 

problem med 

koncentration. 

I 

P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


