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SAMMANFATTNING 

 

Palliativ vård syftar till att sörja för bäst möjliga livskvalitet och minsta möjliga lidande för 

patienter som drabbats av en obotlig och livshotande sjukdom. Sjuksköterskor som möter 

personer i palliativ vård bör ha goda kunskaper i att ge patienter och närstående stöd i sin 

situation samt kunna undervisa och ge kunskap. Närstående till en person som drabbats av en 

högmalign hjärntumör blir ofta betydelsefulla för att den sjuke ska kunna få en bra vård och 

får ofta rollen som vårdare. Dessa närstående upplever ofta en större börda, sämre mentalhälsa 

och större påverkan på livet. Mellan åren 1999 och 2014 registrerades 5179 personer med 

högmaligna hjärntumörer i Sverige. Högmaligna hjärntumörer är i princip inte möjliga att 

bota utan mäts i tid för överlevnad. Att drabbas av en högmalign hjärntumör är associerat med 

funktionsnedsättningar och risk för död. En högmalign hjärntumör kan påverka den sjuke 

personen på flera olika sätt samt att risken för påverkan ökar över tid i relation till progress av 

sjukdomen. Vanliga förändringar är kognitiv nedsättning, somnolens, förvirring, beteende 

förändringar samt fysiska förändringar. 

 

Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av förändringar hos personer med en 

högmalign hjärntumör. 

 

En systematisk litteraturstudie genomfördes där fjorton kvalitativa artiklar inkluderas. 

Artiklarna analyserades mot studiens syfte inspirerad av innehållsanalys så som beskriven av 

Graneheim & Lundman (2004). 

 

Genom analysen framkom fem kategorier vilka var: En ny tillvaro, Personlighetsförändringar, 

Nya roller och relationer, Social isolering och Behov av information. Resultatet visade att 

närstående upplevde att förändringarna ledde till en ny tillvaro i livet där 

personlighetsförändringarna var svårast att hantera. Närstående upplevde också att dom 

relaterat till dessa förändringar måste kompensera för den sjukes minskade förmågor och 

förluster genom att ta större ansvar för personens vård både utanför och i hemmet, något som i 

sin tur ledde till nya roller och förändrade relationer. Närstående upplevde vidare en social 

isolering både för sig själva samt för den sjuke personen, då personen med en högmalign 

hjärntumör inte längre kunde delta i sociala sammanhang som tidigare samt att rollen som 

vårdare för närstående var tidskrävande. Närstående upplevde att de hade ett stort behov av 

kunskap och förståelse för att lättare kunna anpassa sig, veta vad dom hade att förvänta sig 

och för att hantera sin situation. 

 

Slutsatsen är att det som närstående upplevde som det svåraste var personen med en 

högmalign hjärntumörs personlighetsförändringar. Dessa upplevdes som både frustrerande 

och svåra att hantera. Relaterat till hur den högmaligna hjärntumören förändrar personen och 

hur förändringarna påverkar livet, roller, relationer och social samvaro har närstående stort 

behov av information och kunskap för att kunna känna sig förberedda på sin nya roll samt 

veta vad dom kan ha att vänta i framtiden. Sjuksköterskan som en viktig del i det 

multiprofessionella teamet inom palliativ vård har ett stort ansvar i att kunna förstå, förutse och 

förse närstående med denna kunskap, genom information och råd från ett tidigt skede i 

sjukdomen, genom hela sjukdomen och vid livets slut. Kunskap och stöd som kan ges dels 

genom kontaktsjuksköterska, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och eller i form av 

stödgrupper för närstående. 

 

 

Nyckelord:  Närstående , Upplevelser , Hjärntumör, Förändringar



 

 

ABSTRACT 
 

Palliative care aims to give the highest possible quality of life and the least amount of 

suffering to patients with incurable and life-threatening disease. Nurses who meet people 

within palliative care should have knowledge to give patients and relatives support in their 

situation as well as teaching and giving them proper knowledge. Relatives to a person with a 

high-grade brain tumor often play a vital role for the patients care and are often given the role 

as the caregiver. These relatives often experience a greater burden, worse mental health and a 

greater impact on life. Between 1999 and 2014 5179 people were registered with high-grade 

brain tumor in Sweden. High-grade brain tumors are usually not curable but are measured in 

time of survival. To suffer a high-grade brain tumor is associated with disabilities and a high 

risk of death. A high-grade brain tumor can affect the sick person in several different ways 

and the risk of impact increases over time as the disease progresses. Common changes are 

cognitive impairment, somnolence, confusion, changes in behavior and physical changes.  

 

The aim for this study was to bring light to relatives’ experiences of changes in persons with a 

high-grade brain tumor.  

  

The method used was a systematic literature review where 14 qualitative articles was 

included. The articles that had a content which answered to the aim of this study were then 

analyzed with inspiration from content analysis.  

 

Through analysis five categories were found: a new existence, personality changes, new roles 

and relationships, social isolation and the need of information. The result shows that relatives 

experienced that the changes led to a new being where the changes in personality were the 

hardest to handle. Relatives experienced that they due to this changes had to compensate for 

the sick persons reduced abilities and losses by taking a greater responsibility for the persons 

care both in their home and outside, something that led to new roles and relationships. Further 

relatives experienced a social isolation both for themselves but also for the sick person, due to 

that the person with a high-grade brain tumor no longer could participate in social context like 

before and that the role as a caregiver were time-consuming. Relatives experienced and had a 

great need of knowledge and comprehension to easier adjust, to know what they had to expect 

and to handle their situation.  

The conclusion was that what relatives experienced as the hardest was the person with a high-

grade brain tumors personality changes. These were experienced as frustrating and difficult to 

handle. Related to how the high-grade brain tumor changes the person and how the changes 

effects on life, roles, relationships and social togetherness the relatives have a great need of 

information and knowledge to feel prepared for their new role as well as to know what to 

expect from the future. The nurse as a part of a multiprofessional team within palliative care 

have a great responsibility to understand, anticipate and provide relatives with this 

knowledge, through information and advice from an early state and throughout the disease as 

well as at the end of life. Knowledge and support can be given by the contact nurse, liable 

nurse and/or support groups for relatives.  
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BAKGRUND 
 

Palliativ vård 

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO 2015), Nationellt vårdprogram för palliativ vård 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) och Socialstyrelsens termbank syftar palliativ 

vård till att sörja för bästa möjliga livskvalitet och minsta möjliga lidande för personer som 

drabbats av en livshotande sjukdom samt för deras närstående. Symtomlindring är en viktig 

del inom palliativ vård, att identifiera, bedöma och behandla olika symtom såväl fysiska, 

psykiska, sociala som existentiella. Hos vuxna personer har en högmalign hjärntumör en 

mycket dålig prognos och är i stort sett inte möjligt att bota, utan inriktningen på vården är 

istället längsta möjliga överlevnad och symtomkontroll (Kaye, 2005). I Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) framgår att även 

närstående är en viktig del av palliativ vård. Den närstående ska erbjudas stöd för att hantera 

sin situation samt att få sina behov tillgodosedda i samband med att någon i deras närhet är 

allvarligt sjuk samt efter dödsfallet. I vårdprogrammet beskrivs den palliativ vårdens 

värdegrund som summeras med de fyra ledordenen: närhet, helhet, kunskap och empati. Där 

närhet i relation till närstående innebär att patienten ofta har en del närstående omkring sig 

och för att kunna vara nära patienten behöver vårdpersonal också ofta vara nära de närstående 

och se till deras behov. Helhet innebär att se på en person som en helhet, en individ som inte 

är delbar. Det gäller patienten såväl som de närstående. Kunskap innebär att för att kunna 

erbjuda bästa möjliga vård med målet att uppnå bästa möjliga livskvalitet för den sjuke samt 

dennes närstående så krävs pålitlig och välgrundat kunnande hos personalen, samt att vården 

byggs på olika kompetenser som kompletterar varandra. Slutligen är ledordet empati, som 

innebär att för att kunna ge och ta till förmån för allas bästa krävs att personalen visar empati, 

vilket innebär omtanke i kombination med ett förhållningssätt som är professionellt 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012).  

Livskvalitet 

Livskvalitet innebär individens subjektiva upplevelse av tillfredställelse relaterat till alla 

dimensioner av att vara människa, det vill säga fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. God 

livskvalitet uppkommer när personens individuella strävan och längtan stämmer överens med 

den nuvarande upplevelsen. Dålig livskvalitet uppkommer när strävan och längtan skiljer sig 

vitt från den nuvarande upplevelsen. För att förbättra livskvalitet måste man minska 

skillnaden mellan individens strävan och längtan och vad som är möjligt att uppnå (Twycross, 

1995). Enligt Peterson, Strang och Sjödén (2005) är det vid palliativ vård där målet med 

behandling tidigt är inriktad på att vara livsförlängande och i en senare fas är inriktad på 

symtomkontroll viktigt att nå en förståelse för innebörden av livskvalitet. Detta då beslut som 

fattas inom palliativ vård bör grundas på en övervägning mellan eventuella risker ställda mot 

förväntade fördelar som förbättrad eller bevarad livskvalitet. Inom vården talar man ofta om 

hälsorelaterad livskvalitet, vilket innebär att personen skall ha bästa möjliga fysiska, psykiska 

och sociala funktion i det dagliga livet genom att vara symtomfri från fysiska och psykiska 

besvär. Även i hälsorelaterad livskvalitet så är det personens upplevelse och värdering som är 

avgörande. Närstående eller vårdpersonal värderar oftast inte på samma sätt som patienten, då 

dom inte kan dela upplevelsen fullt ut. Upplevelsen av livskvalitet kan också komma att 

ändras vid förändringar i livet, då även personens referensramar troligtvis förändras i 

samband med allvarliga förändringar i livet (Peterson, Strang & Sjödén, 2005). Dessa 
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förändringar är en del av det som gör att livskvalitet är svår att mäta och värdera då personers 

upplevda livskvalitet förändras över tid (SOU 2000:6). 

 

Högmaligna hjärntumörer 

Högmaligna gliom är en grupp av primära maligna tumörer i hjärnan och dessa står för en stor 

del av dödligheten inom neurologi (Kaye & Laws, 1995). Begreppet malignt har en annan 

innebörd vid primära hjärntumörer, då denna typ av tumör mycket sällan metastaserar, så som 

andra maligna tumörer. Begreppets innebörd är istället att maligna hjärntumörer har en 

aggressiv biologisk karaktär och en mycket dålig prognos (Kaye, 2005). Högmaligna  

hjärntumörer har en medelöverlevnadstid på mellan nio till arton månader beroende på olika 

faktorer. Det innebär att tumören är aggressiv och bekräftar att prognosen ofta är mycket 

dålig, framförallt vid glioblastom (Pollock et al., 2004). Asklund, Malmström, Bergqvist, Björ 

och Henriksson (2015) har dock i sin artikel sett en ökad medeltid för överlevnad hos 

personer med högmaligna gliom med upp till fyra månader, vilket innebär att dessa personer i 

genomsnitt lever längre med sin tumör än tidigare nio till arton månader. Högmaligna gliom 

står för tredje eller fjärde vanligaste tumörrelaterade dödsfall hos medelåldersmän (Kaye & 

Laws, 1995). År 2013 diagnostiserades enligt nationella cancerregistret  61297 maligna 

tumörer, 1338 av dessa var maligna tumörer i hjärnan (Socialstyrelsen, 2014). Mellan åren 

1999-2014 registrerades 11371 fall av maligna hjärntumörer i Nationella kvalitetsregistret för 

hjärntumörer , där 5179 utgjorde högmaligna gliom (Cancercentrum Norr, 2015). Om 

tumören är möjlig att behandla består behandlingen oftast av kirurgi följt av strålning och 

emellanåt cytostatika. Ibland endast strålning om tumören är inoperabel (Kaye, 2005; Pollock 

et al., 2004). Högmaligna hjärntumörer är svåra att operera då tumören inte är inkapslad utan 

har infiltrerat och trängt in i omkringliggande vävnad vilket gör det svårt för kirurgen att veta 

var gränsen mellan tumörvävnad och frisk vävnad går. Man använder sällan termen bota vid 

högmaligna hjärntumörer, utan man pratar om överlevnad i tid, så som tre års överlevad eller 

fem års överlevnad innan tumören återkommer (Kaye & Laws, 1995).  

 

Högmalign hjärntumörs påverkan på personen 

Även om personer som drabbas av högmaligna hjärntumörer står för en liten del av samtliga 

som drabbas av en tumörsjukdom så är det starkt förknippad med funktionsnedsättningar både 

fysiskt och mentalt, med hög risk för död (Kaye & Laws, 1995). Hur den högmaligna 

hjärntumören påverkar personen beror till stor del på storleken på tumören, det intrakraniella 

trycket, tumörens lokalisation och om tumören omges av ödem (Kaye & Laws, 1995; Habets 

et al., 2014). I en studie där forskare tittat på symtom hos personer med högmaligna 

hjärntumörer tre månader innan personen avled så hade nära hälften drabbats av motorisk 

nedsättning, talstörningar, huvudvärk, kognitiv svikt eller epilepsi. En tredjedel av personerna 

var somnolenta, vilket i övrigt var det mest sjukdomsspecifika symtomet jämfört med andra 

tumörgrupper. Andra symtom som sågs var förvirring och inkontinens. Studien visade 

dessutom att det var en hög förekomst av symtom hos dessa personer då straxt över hälften 

hade tre eller flera symtom (Koekkoek et al., 2014). Bosma et al. (2007) visar i sin studie att  

högmaligna hjärntumörer oftast ger fler symtom över tid och är relaterat till progress av 

tumören. Personer med högmaligna hjärntumörer är i större grad påverkade, framför allt 

kognitivt, av sin tumör redan innan kirurgi och blir inte heller förbättrade efter kirurgi jämfört 

med lågmaligna hjärntumörer (Campanella, Fabbro, Ius, Shallice & Skarp, 2015). Det är inte 

bara tumören och dess storlek, lokalisation och eventuellt ödem som påverkar personen, utan 
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även de olika behandlingsformerna så som kirurgi, cytostatika och strålbehandling och ibland 

kan det vara svårt att veta vad som orsakar vad (Talacchi, Santini, Savazzi & Gerosa, 2011; 

Campanella et al. 2015). 

Fysiska förändringar 

Hos personer med en hjärntumör kommer neurologiska symtom ibland smygande, men hos 

många debuterar sjukdomen med ett epileptiskt anfall. Beroende på vilken typ av  hjärntumör 

det handlar om så är det mellan tjugofem till fyrtio procent som debuterar med ett epileptiskt 

anfall, ibland även med högre frekvens. Orsaken till detta kan vara tumören själv som ger ett 

ökat tryck inuti huvudet, men också kringliggande ödem runt tumören (Pollock et al., 2004). 

En person som har haft ett epileptiskt anfall och har en ökad benägenhet för epileptiska anfall 

får inte framföra fordon och får troligtvis aldrig åter tillåtelse till det, vilket leder till att en del 

av dessa personer förlorar en del av sin självständighet (Lucas, 2010) och till sociala 

restriktioner då dom inte tar sig ut på samma sätt som tidigare.  

Beroende på var i hjärnan tumören sitter och om det eventuellt finns omgivande ödem, vilket 

höjer trycket inuti huvudet, så påverkar tumören på olika sätt. Den kan ge afasi, apraxi, ataxi, 

motoriska och sensoriska störningar. Det ökade trycket i huvudet ger också symtom som 

huvudvärk, illamående, kräkning och sänkning av medvetande (Pollock et al., 2004; Kaye, 

2005).Ofta påverkar en tumör flera olika centra i hjärnan vilket leder till att den påverkar 

personen inom flera olika områden (Kaye & Laws, 1995). Huvudvärk relaterat till det höga 

trycket är ett vanligt symtom och kan vara plågsamt framförallt på natten under sömn och på 

morgonen (Taylor, Porter Umphrey & Richard, 2013). Trötthet är ännu ett dominerande 

fysiskt symtom som många personer med en högmalign hjärntumör upplever, ett symtom som 

ökar över tid och som dessutom ofta upplevs som ett av de svåraste symtomen trots att dom 

upplever andra symtom. Detta då trötthet ofta påverkar den sociala samvaron samt dagliga 

aktiviteter (Molassiotis et al., 2010). Tröttheten leder också till att personer med en högmalign 

hjärntumör upplever en sämre livskvalitet (Catt, Chalmers & Fallowfield, 2008). 

Psykiska förändringar 

En person som diagnosticeras med en högmalign hjärntumör kan drabbas av affektiva, 

känslomässiga förändringar så som ilska, likgiltighet, tvångstankar och upphörande av 

hämningar (Cattet al., 2008) samt drabbas av depression och ångest. Det kan vara både 

diagnosen i sig som ger dessa känslor, men också hjärntumörens påverkan på personen 

(Talacchi, Santini, Savazzi & Gerosa, 2011). Andra affektiva förändringar hos personer med 

högmaligna hjärntumörer är rädsla och dödsångest, då livet är hotat i samband med att man 

drabbas av en högmalign hjärntumör. Dessa personer lever med ett permanent hot om livet, 

samt med rädsla att förlora sin autonomi, för kognitiva och funktionella förändringar och 

separation från sina närstående (Adelbratt & Strang, 2000). 

Kognitiva förändringar 

En del av den kognitiva funktionen som kan påverkas är personens uppfattningsförmåga 

(Campanella, Fabbro, Ius, Shallice & Skarp, 2015). En annan påverkan som drabbar många är 

förlusten att processa information på samma sätt som innan sjukdomen och ytterligare en är 

förlust av närminnet (Lucas, 2010; Miotto et al 2011). Språk, minne, förmåga till 

uppmärksamhet och exekutiva funktioner, det vill säga förmåga att resonera, planera, 

utvärdera, organisera och tänka strategiskt är flera områden där personer med en högmalign 

hjärntumör påverkas i stor grad. Orsaker till påverkan beror även här på tumörens storlek, 

lokalisation, tumörtyp och eventuellt ödem runt tumören. Personer med högmaligna 
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hjärntumörer är i högre grad påverkade av sin tumör jämfört med andra grupper av 

hjärntumörer (Aired, 2011; Talacchi et al. 2011; Habets et al, 2014; Satoer et al., 2014). De 

kognitiva funktioner som är påverkade i störst grad hos personer med en högmalign 

hjärntumör är minne och den exekutiva funktionen (Talachhi et al.,2011.; Miotto et al., 2011). 

Nedsatt kognitiv funktion påverkar i sin tur dagliga aktiviteter (Molassiotis et al., 2010).  

 

Närstående 

Inom litteraturen så används både begreppet anhörig samt begreppet närstående. I 

Socialstyrelsens termbank (2015) definieras anhörig som en ”person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingarna” till skillnad från närstående som definieras som en ” person som 

den enskilde anser sig ha en nära relation till”. Med stöd av denna termbank samt Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) där begreppet 

närstående har valts och används så kommer begreppet närstående användas fortsättningsvis i 

föreliggande studie. 

Närstående till en person med obotlig tumörsjukdom 

När en person får besked om en tumörsjukdom går personen enligt Strang (2004) igenom 

olika faser av en krisreaktion. Det talas om chockfas, reaktionsfas, realitetsanpassningsfas, 

bearbetningsfas och till sist en nyorienteringsfas. Dessa faser är väldigt ofta något som även 

den närstående går igenom då livet förändras stort. En skillnad är dock att reaktionen hos 

närstående kan komma betydligt senare än hos den sjuka personen. Den närstående kan ha 

starka känslor, känslor som kaos, ilska, besvikelse, orättvisa men också skuldkänslor. Andra 

reaktioner hos närstående kan vara oro, oro över ovisshet, ekonomi och praktiska saker. 

Situationen kan också leda till att den närstående kan lida av psykisk och fysisk trötthet 

(Strang, 2004). Att vara närstående till en person med en obotlig tumörsjukdom innebär flera 

olika aspekter. De negativa aspekter som kan ses är ökad risk för depression, en negativ 

inverkan på livet. Närstående får rollen och ansvaret att stå för en del av vården vilket kan 

upplevas som en börda vilken i sin tur kan vara en orsak som leder till depression. Närstående 

till patienter med mycket symtom upplever i större utsträckning påverkan på det dagliga livet 

(Given et al., 2004). Även närstående som har ett otillräckligt känslomässigt stöd upplever sin 

situation som mera negativ vilket ökar risken för depression (Nijboer, Tempelaar, Triemstra, 

van den Bos & Sanderman, 2001). Medan de närstående som har lättare till acceptans och 

som har en mera positiv självbild har lägre risk för depressiva symtom ( Kim, Schultz & 

Carver, 2007). Roller samt kommunikation inom familjen kan komma att ändras och 

försvåras till följd av att en familjemedlem har drabbats av en tumörsjukdom (Häggmark, 

2004). Olika faktorer spelar in på hur närstående upplever sin situation, så som kön, ålder, 

utbildning och trosuppfattning (Kim, Schulz & Carver, 2007; Aoun, Deas, Howting & Lee, 

2015) samt var de närstående befinner sig i livet (Milberg, 2005).  

Närstående till en person med en högmalign hjärntumör 

Att närstående får en roll som vårdare är ofta självklart och närståendes delaktighet har många 

gånger stor betydelse för att den sjuke ska kunna få bra vård och framförallt kunna vara kvar 

hemma. Närstående uppfattar inte alltid sig själv som vårdare utan beskriver det som en 

självklar och naturlig del i sin relation (Häggmark, 2004). Många närstående har inte 

erfarenhet av att någon nära drabbas av en svår sjukdom, än mindre erfarenhet av att vårda 

någon som är svårt obotligt sjuk (Milberg, 2005). Jämförs närstående till en person med 

primär hjärntumör med närstående till personer med annan tumörsjukdom upplever  
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närstående till personer med primär hjärntumör en större börda, sämre mental hälsa och en 

högre arbetsbörda i det dagliga livet (Aoun et al., 2015). Att vara närstående till en person 

som drabbas av en högmalign hjärntumör innebär ofta en stor förändring i livet. Som 

närstående är det av stor vikt att man få kunskap om vad man har att förvänta sig av framtiden 

(Aoun et al., 2015; Parvantaneni et al., 2011). Andra områden som är viktiga att som 

närstående få kunskap om är förväntade symtom, behandling och möjliga bieffekter. Relaterat 

till detta kan andra behov som uppstår hos närstående vara att få möjlighet att prata med 

någon annan person som är eller varit i liknande situation samt att få stöd att hantera sin egen 

stress och ångest (Parvantaneni et al., 2011). Vidare behov kan bestå av att ha möjlighet till 

egen tid, hjälp att hantera känslor och oro samt att få en ökad förståelse för personens 

sjukdom (Aoun et al., 2015). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde i palliativ vård 

Sjuksköterskan har ett eget ansvarsområde, omvårdnad, vilket dels är det patientnära dagliga 

arbetet, men också ett vetenskapligt kunskapsområde vilket innebär att all omvårdnad ska 

baseras på kunskap med vetenskaplig grund. Omvårdnaden ska byggas på en humanistisk 

människosyn och sjuksköterskan ska ha kunskap om bland annat människans välbefinnande 

vid ohälsa, lidande och död. Sjuksköterskan ska också kunna ge både patienter samt 

närstående information och kunskap om förväntade resultat och insatser i vården. Idag har 

ofta patienter och närstående större kunskap och en ökad medvetenhet kring sina rättigheter i 

vården vilket leder till att större krav ställs på sjuksköterskans kunskap och förhållningssätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Då högmaligna hjärntumörer i princip alltid är icke botbara bör sjuksköterskor som möter 

dessa personer och dennes närstående ha god kunskap om palliativ vård. Enligt 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ vård 

utgiven av sektionen sjuksköterskor för palliativ omvårdnad och svensk 

sjuksköterskeförening (2008) ska sjuksköterskan ha kunskap i att ge patienter och närstående 

stöd i sin situation samt kunna undervisa och ge kunskap. De ska också ha kunskap i att ta 

initiativ och genomföra samtal som kan vara svåra med patienter och närstående 

Sjuksköterskan i palliativ vård ska vara medveten om att närståendes mående påverkar den 

sjuke personen då det finns ett samspel mellan patient och närstående (Milberg, 2005) samt 

att den sjuke personen och närstående ska ses som en enhet (SOU 2000:6). Sjuksköterskan 

ska därför kunna identifiera hur det sociala nätverket ser ut kring den sjuke och dess 

närstående för att kunna ge rätt stöd till närstående samt kunna identifiera de närstående som 

befinner sin i risk för ohälsa och med det är i extra behov stöd (Milberg, 2005). För att uppnå 

detta bör sjuksköterskan ha färdigheter i att skapa förtroende och kunna erbjuda 

känslomässigt stöd, finnas där för den sjuke och dennes närstående genom goda kunskaper i 

kommunikation (Johnston, 2005). Två av de sex kärnkompetenserna vilka 

specialistsjuksköterskan ska besitta kunskap och färdigheter i utifrån ett 

omvårdnadsperspektiv på avancerad nivå, är personcentrerad vård och samverkan i team. Där 

patienten ses som experten på känslan av sitt tillstånd, personliga behov och önskemål och att 

personen är mer än sin sjukdom. Samverkan i team innebär att flera olika professioner blir 

medlemmar och delaktiga i ett team för att komplettera och interagera med varandra. Kring 

patienters och närståendes delaktighet i teamet kan det finnas meningsskiljaktigheter, men det 

vore lämpligt och förmånligt att de i alla fall inkluderas, ses och ges möjlighet till partnerskap 

i teamet (Edberg et al., 2013). 
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Problemformulering 

Närstående till personer som drabbats av en högmalign hjärntumör upplever vanligen en stor 

påfrestning, på grund av en helt ny situation där den drabbade personen har en icke botbar 

tumörsjukdom. Den drabbade kommer också med stor sannolikhet påverkas och förändras 

fysiskt, psykiskt och/eller kognitivt. Risken för förändringar kan sannolikt komma att öka 

under sjukdomstiden. Livskvalitén riskerar minska både för den drabbade samt dennes 

närstående och det är därmed av stor vikt för vården av personer med högmaligna 

hjärntumörer att genomföra denna studie. 

SYFTE 

Syftet var att belysa närståendes upplevelser av förändringar hos personer med högmalign 

hjärntumör. 

METOD 

Design 

En litteraturstudie har genomförts med syftet att sammanställa befintlig kunskap kring 

problemområdet. Artiklar med kvalitativ ansats har valts då de koncentrerar sig på att försöka 

skapa förståelse för hur en människa upplever ett visst fenomen vilket motsvarar författarens 

syfte i föreliggande studie (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att göra en systematisk 

litteraturöversikt syftar således författaren att sammanställa befintlig kunskap kring 

problemområdet med avsikt att höja kunskapen ytterligare. Detta innebär att författaren utför 

sin forskning i kontexten av redan befintlig forskning. Det innebär vidare att en systematisk 

och noggrann sökning utförs i olika databaser utifrån problemformulering och syfte. Viktigt 

är att det görs inom relevant forskning, att den är noggrann, systematisk och att proceduren är 

så tydligt beskriven att den ska vara möjlig att göra om för någon annan person och den ska 

komma fram till liknade resultat (Polit & Beck, 2012). Kunskap har systematiskt sökts och 

vald litteratur har först kritiskt granskats och därefter genom analys ställts samman med 

intentionen att sammanfatta och lyfta kunskapen (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval 

Urvalet av artiklar har genomförts dels med fokus på artiklarnas metoddel, där samtliga 

artiklar som ingår i denna studie har använts sig av olika kvalitativa metoder. Dessa 

kvalitativa studier med syfte att utifrån sitt resultat öka förutsättningarna för att beskriva, 

förklara eller skapa förståelse av studiens problemområde, passar syftet i föreliggande studie. 

Andra delar som fokus legat på under urval är att studierna tydligt ska ha gjort etiska 

överväganden och presenterat dem i artikeln. Artiklarna skulle vara publicerade på engelska 

under åren 2005 till första delen av 2016 samt vara peer reviewed, detta för att sammanställa 

så aktuell och vetenskapligt granskad forskning som möjligt (Forsberg & Wengström, 2013). 

Urval har också gjorts med förutsättning att både patient och närstående skulle vara vuxna och 

patienterna skulle vara drabbade av en högmalign hjärntumör. 

Inklutionskriterier 

- Patienter med högmalign hjärntumör 

- Både patient och närstående ska vara vuxna. 

- Artikeln ska vara Peer Reviewed. 
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- Skriven på svenska eller engelska. 

- Artikeln ska senast vara publicerad 2005. 

- Författare till artikeln ska redovisa att etiska överväganden gjorts. 

Exklutionskriterier 

- Litteraturstudier och litteraturöversikter, då dessa utgör sekundärkällor. 

- Artiklar om barn. 

Urvalsstorlek 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2013) som menar att bästa möjliga resultat 

antagligen skulle uppnås genom att söka och inkludera samtliga artiklar inom valt område, 

men det är av olika skäl inte alltid möjligt. Intentionen för litteraturstudien har varit att den 

skulle komma att inkludera och sammanställa minst femton artiklar enligt Sophiahemmets 

högskolas riktlinjer, då studien görs som ett examensarbete. Detta förutsatt att det fanns ett så 

stort antal artiklar som svarade mot syftet. 

Datainsamling 

Sökningar har gjorts i databaserna PubMed och Cinahl, vilka är de två mest använda 

databaserna för sökning av befintlig forskning (Forsberg & Wengström, 2013). PubMed är en 

databas inom dels medicin och omvårdnad och är en bred databas som i huvudsak innehåller 

vetenskapliga artiklar där majoriteten av artiklar är publicerade på engelska. Cinahl är en 

databas inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi som inte enbart innehåller 

vetenskapliga artiklar och artiklar på olika språk med engelska abstrakt, utan även andra 

artiklar. Val av databaser gjordes utifrån att dem båda innehåller forskning inom området 

omvårdnad. 

Strategi för sökningen har inneburit att ett antal sökord har identifierats och formulerats 

utifrån problemformulering och syfte. Sökorden var brain neoplasms, glioma, family och 

caregiver. Sökorden har sedan använts var för sig i en fritextsökning och i en 

ämnesordssökning samt i kombination med booleska termen AND för att hitta referenser som 

innehåller flera sökord, men i olika kombinationer. Termen AND smalnar av sökningen och 

ger ett mera begränsat resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Då det endast finns ett 

begränsat antal artiklar som svarar mot syftet har författaren valt att använda sig av ett fåtal 

breda sökord för att få bredd i sökningen och mesta möjliga utfall, men ändå med den 

begränsande booleska termen AND för att få ett mera precist resultat som motsvarar syftet. 

Sökord som använts vid sökning i databasen PubMed är MeSH-termer, Medical Subject 

Heading, ämnesord hämtade från Karolinska Institutet 2016. I databasen Cinahl användes 

Cinahl headings som sökord. Sökorden har vid sökning i båda databaserna varit dem samma. 

Sökningarna har i enlighet med Forsberg & Wengström (2013) gjorts med begränsningar 

utifrån inklutionskriterierna. Fritextsökning gjordes också för att fånga de eventuella nya 

artiklar som ännu inte indexerats under ämnesord, även dessa sökningar gjordes med samma 

begränsningar. För att öka chanserna till en produktiv sökning enligt Forsberg och 

Wengström (2012) så togs hjälp med databassökning av bibliotekarie på högskolebibliotek 

den 2 februari 2016. 

Utifrån sökorden gjordes en avancerad sökning i PubMed med sökorden som MeSh-termer 

var för sig med följande filter: Vuxna, Engelska och senast publicerad 2005, samt i 

kombination med booleska termen AND med samma filter enligt tabell 1. 
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Tabell 1. Datainsamling i databasen PubMed. 

Datum Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

160202 Brain Neoplasms 18911    

 Glioma 9118    

 Family 49433    

 Caregivers 9562    

 Brain Neoplasms 

AND Family 

102 10 3 3 

 Brain Neoplasms 

AND Caregivers 

69 20 4 3 

 Glioma AND 

Family 

35 6 3 1 

 Glioma AND 

Caregivers 

23 9 2 1 

 

Efter denna ämnesordssökning gjordes en fritextsökning i PubMed med samma sökord dock 

endast i kombinationer samt med samma filter och resultatet av sökningen presenteras i tabell 

2. 

Tabell 2. Fritextsökning i Pubmed. 

Datum Sökord Träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa artiklar Inkluderade 

artiklar 

160203 Glioma + 

Family 

1454 7 3 2 

 Glioma + 

Caregivers 

52 1 0  

 Brain 

neoplasms + 

Caregivers 

131 10 5 2 

160208 Brain 

Neoplasms + 

Family 

1843 1 0  

 

Vid sökning i Cinahl användes samma sökord som i PubMed, men med begränsningarna att 

artiklarna skulle vara peer reviewed, forskningsartikel, på engelska, vuxna samt vara 

publicerade senast 2005. Sökningen gjordes på samma sätt som i PubMed. Först var för sig, 

därefter med booleska termen AND för att precisera träffarna. Slutligen lades begränsningen 

exkludera Medline till, för att förenkla genomgång av abstrakt och artiklar då denna 

begränsning sorterar bort de artiklar som också finns i PubMed. Sökresultatet från Cinahl 

presenteras i följande tabell 3. 
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Tabell 3.Ämnesordsökning i Cinahl.  

Datum Sökord Träffar 

 

Träffar 

exkluderat 

Medline 

Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

160202 Brain 

Neoplasms 

AND 

Family 

43 2 1 0  

 Brain 

neoplasms 

AND 

Caregivers 

31 1 0   

 Glioma 

AND 

Family 

12 0    

 Glioma 

AND 

Caregivers 

4 0    

 

Vid granskning av abstrakt då det framkom att metoden var en litteraturöversikt gjordes en 

manuell sökning genom att artikelns referenslista granskades och sedan gjordes sökningar 

direkt på önskad artikel. Dessa sökningar presenterar i följande tabell 4. 

Tabell 4. Manuell sökning 

Datum Antal artiklar Granskade 

abstrakt 

Artiklar att 

granska 

Inkluderade 

artiklar 

160210 3 3 3 2 

 

Således valdes samtliga artiklar utifrån från sökningen i PubMed förutom två vilka var 

resultat av manuellsökning. Totalt så valdes tjugo artiklar utifrån de olika databassökningarna 

vilkas abstrakt först granskades därefter granskades resultatdelen för att ta reda på om de i sitt 

resultat svarade mot syftet. De artiklar som svarade mot syftet granskades sedan i sin helhet 

utifrån inklutionskriterierna samt granskades enligt det bedömningsunderlag Sophiahemmet 

Högskola rekommenderar för vetenskaplig klassificering och kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) Bilaga 1. Totalt inkluderades slutligen fjorton 

artiklar till föreliggande studie. De inkluderade artiklarna har redovisats i en artikelmatris, 

Bilaga 2. 

Dataanalys 

I enlighet med Forsberg och Wengströms (2013) rekommendation att analysera insamlad data  

genom innehållsanalys har allt datamaterial analyserats på ett systematiskt sätt beskriven av 

Forsberg och Wengström (2013) detta för att identifiera mönster och teman i inkluderade 

artiklars resulatatdelar. Därefter genom analys av innehållet identifierades meningsbärande 

enheter och koder skapades med hjälp av abstraktion och sedan delas i kategorier. En induktiv 

ansats har använts, vilket inneburit att författaren försökt att förutsättningslöst analyserat 

resultatet i artiklarna och fokuserat på att identifiera och redogöra för likheter samt skillnader 
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i de olika artiklarnas resultat. Analysprocessen har inneburit att samtliga artiklar har lästs i sin 

helhet upprepade gånger med syfte att få kunskap om artikelns innehåll samt att hitta 

meningar eller stycken i texten med innehåll av betydelse, som svarade mot syftet och vilka 

utgjorde grunden av analysen. Dessa meningsenheter har framkommit ur inkluderade artiklars 

resultat. Nästa steg i analysen har varit att ge dessa korta innehållsrika texter koder utifrån vad 

texterna handlar om. Dessa koder har sedan kondenserats och delats in i kategorier, där en 

kategori består av flera koder som hänger samman genom att dess innehåll är likande. 

Slutligen har resultatet tolkats och diskuterats (Forsberg & Wengström, 2013).   

Forskningsetiska övervägande 

Artiklarna som inkluderas i litteraturöversikten skulle vara utförda med omsorgsfulla 

forskningsetiska överväganden, överväganden som skulle framgå och vara redovisade i de 

artiklar som inkluderades (Polit & Beck, 2012). Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien 

har redovisats i en matris och resultatet har presenteras oavsett forskarens egna åsikter 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författaren har i enlighet med vetenskapsrådet (2011) strävat 

efter att på ett medvetet och rättvist sätt bedöma och granska andra personers forskning och 

resultatet har redovisats öppet med intentionen att vara utan författarens egna förutfattade 

meningar kring studerat område. Författaren har även noggrant redovisat källor genom att 

referera enligt Sophiahemmet högskolas manual. Författaren har också i sin roll som 

sjuksköterska och blivande specialistsjuksköterska följt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(2014) genom att ta ställning mot oetiska metoder och förhållanden samt främja ett etiskt 

förhållningssätt då studier med tvivelaktiga etiska övervägningar skulle ha exkluderats. 

RESULTAT 

Genom innehållsanalys har resultatet från inkluderade artiklar analyserats och kodats in i fem 

kategorier. Kategorierna är följande: ny tillvaro, personlighetsförändringar, roller och 

relationer, social isolering samt behov av information. 

Ny tillvaro 

Trots att personer som drabbas av en högmalign hjärntumör ofta hade debuterande symtom 

som krampanfall, huvudvärk, illamående, personlighetsförändringar eller kognitiva 

förändringar upplevde närstående ofta den bekräftade diagnosen som en chock (Schubert, 

Kinzie & Farace., 2007; Schmer, Ward-Smith, Latham & Salascz, 2008; Tastan et al., 2011). 

Närstående förväntade sig förändringar, men kände sig chockade över mängden och djupet av 

förändringarna (Schmer et al., 2008). Närstående beskrev den känslomässiga och fysiska 

upplevelsen i att relaterat till den sjuke personens förändringar nu få göra allt (Collins et al., 

2014). När symtom och förändringar orsakade av hjärntumören ökade upplevde närstående att 

hoppet för överlevnad minskade i utbyte mot hopp om livskvalitet och att må så bra som 

möjligt i det dagliga livet (Piil, Juhler, Jakobsen & Jarden, 2015). Närstående beskrev att livet 

aldrig kom att bli det samma igen. Partnern, jämlikheten och den ursprungliga relationen 

upplevdes vara borta för alltid (Schmer et al., 2008). Collins et al. (2014) tar upp aspekten av 

att närstående upplevt sorg över att till följd av kognitiv påverkan inte fått möjligheten till att 

ta ett meningsfullt adjö av den sjuke, något de från början hade förväntat sig. Närstående 

upplevde också att de stod ensamma kvar med en del obesvarade frågor som inte blev 

besvarade just på grund av den kognitiva påverkan. 

Personlighetsförändringar 

I nästan hälften av artiklarna framkom att det som närstående upplevde svårast var 

personlighetsförändringar hos den tumördrabbade personen och att närstående hade stora 

svårigheter att hantera dessa förändringar (Schubert, Kinzie& Farace., 2007; Carvers et al., 
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2012; Arber et al., 2012; Collins et al., 2014; Ownsworth, Goadby & Chambers, 2015; Piil et 

al., 2015). Förändringar som upplevdes svårast att hantera var socialt avvikande och ej 

accepterat beteende (Piil et al., 2015), impulsivitet, minskad hämning, oberäknelighet och 

opassande eller aggressivt beteende. Dessa beteenden sågs påverka närståendes upplevda 

börda av sin situation (Collins et al., 2014). I studien av Kanter, D´Agostino, Daniels, Stone 

& Edelstein (2014) där man tittat retrospektivt på vad närstående respektive patienter tagit 

upp för ämnen när dom deltagit i stödgrupp visade att närstående tog upp svårigheter i att 

hantera personlighetsförändringar. Framförallt just förändringar så som avvikande beteende, 

ilska, humörsvängningar och aggressivitet.  

Coolbrandt et al. (2015) visade i sin studie att närstående beskrev personlighetsförändringar 

och/eller förändringar på fysik och kognition som hjärtskärande och att dom upplevde den 

gradvisa försämringen som orättvis och skoningslöst. Närstående upplevde maktlöshet i att 

ingenting kunna göra, de upplevde att de redan förlorat sin älskade. Även studien av Kanter et 

al. (2014) tog upp upplevelsen av närståendes förlust av personen som de kände relaterat till 

den sjukes kognitiva, fysiska och beteendemässiga förändringar. Studien av Collins et al. 

(2014) bekräftar att dessa förändringar hos den sjuke personen ledde till att närstående 

upplevde sig ensamma samt upplevde en stor förlust och sorg över att ha förlorat den person 

dom älskar, den relation dom tidigare haft samt livet före hjärntumören. Närstående kunde 

uppleva dessa förändringar som irriterande och frustrerande (Collins et al. 2014; Coolbrandt 

et al., 2015). Personlighetsförändringar var till en stor del orsaken till förändrade relationer, 

och graden av personlighetsförändring var relaterat till hur stor förändring närstående 

upplevde att relationer hade förändrats (Ownsworth et al., 2015). Dock upplevde en 

närstående i studien av Coolbrandt et al. (2015) att hen fann tröst i sin partners 

personlighetsförändringar då hen upplevde att dessa förändringar skyddade den sjuke ifrån att 

inse vad som pågick. 

Förändrade roller och relationer 

Närstående beskrev förändrade relationer och roller till följd av att den drabbade personen 

påverkades av tumören, då närstående fick rollen och ansvaret att stå för en stor del av 

omvårdnaden (Kanter et al., 2014). Det var tydligt att när en i familjen drabbas av en 

högmalign hjärntumör så påverkas hela familjen, vilket ledde till förändringar relaterat till den 

sjukes minskade förmågor. Närstående behövde ändra sina förväntningar på vad den sjuke 

klarade av respektive inte klarade av, vilket i sin tur ledde till att närstående fick kompensera 

för de förluster den sjuke drabbats av och inte längre klarade av genom att ta större ansvar 

(Schubart et al., 2007; McConigley et al., 2010). De kognitiva förändringarna hos den sjuke 

så som bristande medvetenhet gjorde att närstående upplevde en ökad och konstant känsla av 

förpliktelse och skyldighet till att ta ansvar för den sjuke (Piil et al., 2015). Relaterat till den 

sjukes personlighetsförändringar, kognitiva förändringar och svårigheter att föra sin talan 

upplevde närstående att de fick ta rollen som beslutsfattare och rollen som tolk. (McConigley 

et al., 2010). Det var vanligt att närstående till personer med högmaligna hjärntumörer tog på 

sig ett stort ansvar för den sjuke personen, vilket således ledde till att roller och relationer 

förändrades. De närstående blev ofta den som stod för den största delen av omvårdnaden och 

blev därmed den primära vårdaren. Närstående tog också på sig större ansvar för det dagliga 

och praktiska i livet (Piil et al., 2015), ett större eller helt ansvar för hem och hushåll samt 

omvårdnad av eventuella barn (Ownsworth et al., 2015), närstående som hade barn kunde 

uppleva att barnen blev eftersatta och försummade då största delen av tid och ork gick till att 

vårda den sjuke (Schubert et al., 2007). Närstående beskrev att de gick från att vara två i 

föräldrarollen till att vara ensamstående förälder (Hricik et al., 2011). Närstående upplevde 

ibland att även den sjuke hade svårt att acceptera dessa förändringar i roll och relation (Tastan 

et al., 2011). Närstående upplevde dock att det var nödvändigt med nya roller och rutiner 



 

12 

 

inom familjen för att anpassa och tillmötesgå den sjukes behov och förändringar såväl i 

funktion som i personlighet. Närstående beskrev också att denna anpassning tog olika lång tid 

beroende på graden av den sjukes förändringar (Hricik et al., 2011), några närstående 

upplevde att dom direkt behövde ta på sig rollen som vårdare (McConigley et al., 2010). En 

del närstående upplevde svårigheter i att fortsätta arbeta eller delta i andra sociala aktiviteter 

(McConigley et al., 2010; Carvers et al., 2012). Det som sågs påverka upplevelsen av kvalitén 

på relationen var mängden av ansvarsområden närstående fick ta över och ensamt ansvara för, 

men också kvalitén på relationen innan diagnos och sjukdom (Ownsworth et al., 2015).   

Inte sällan ledde dessa nya ansvarområden relaterat till den sjukes förlust av funktioner till att 

tidigare privata gränser och integritet bröts då rollen som vårdare kunde innebära intim och 

nära hjälp till den sjuke så som hjälp med toalettbesök, hygien, påklädning, matning (Schubert 

et al., 2007; Collins et al., 2014), administrering av läkemedel samt köra den sjuke personen 

till olika sjukhusbesök (McConigley et al., 2010; Hricik et al., 2011). Närstående stod också 

för en mer eller mindre del av beslutsfattande samt som tidigare nämnts stod de för och 

framförde den sjukes talan (Collins et al., 2014). En uppgift som närstående beskrev som 

mycket tidskonsumerande var att köra den sjuke till olika medicinska besök, detta då den 

sjuke inte tilläts att köra bil efter kirurgi eller relaterat till risk för kramper. Denna aspekt 

upplevdes mera stressande för kvinnliga närstående, relaterat till att de inte hade kört lika 

mycket bil innan (McConigley et al., 2010). Många närstående beskrev en stor rädsla för 

krampanfall och att den rädslan var ständigt närvarande. De upplevde att det inte kände sig 

förberedda på att hantera ett krampanfall och att de behövde mycket stöd och information 

kring denna situation. Rädslan för krampanfall påverkade också närstående i vilka aktiviteter 

dem och den sjuke kunde delta i. Risken för krampanfall gjorde också att närstående upplevde 

att de hade svårt och var rädda för att lämna den sjuke ensam, trots att de var i behov av tid 

iväg från den sjuke för att t.ex. handla eller bara ha egen tid (McConigley et al., 2010). Vissa 

närstående upplevde att flera familjemedlemmar involverade sig för att begränsa den tid den 

sjuke behövde vara ensam eller för att kunna närvara vid läkarbesök, men att det krävdes 

kreativitet och var komplext (Schmer et al., 2008). 

Närstående kände tillförsikt och kände sig tryggare i sin vårdande roll så länge den sjuke 

kunde uttrycka sina önskemål och åsikter. När den sjuke inte längre kunde uttrycka sina 

önskemål eller vad de samtyckte till respektive inte samtyckte till upplevde närstående att de 

förlorat sitt självförtroende i sin roll som vårdare. Detta ledde till att närstående upplevde att 

de stod ensamt ansvariga för att fatta beslut (Coolbrandt et al., 2015). Andra ansvarområden 

där närstående fick ta många beslut var rörande medicinska behandlingar, praktiska frågor och 

ekonomi. De beslut som behövde fattas av närstående som var känslomässigt laddade 

upplevdes som svårast (McConigley et al., 2010). En positiv aspekt på rollen som vårdare var 

en känsla av tillfredställelse när närstående upplevde att de kunde möta och svara upp mot 

den sjukes behov (Whisenant, 2011), samt att vårda den sjuke var något närstående ville göra 

(Schmer et al., 2008). 

Social isolering 

Social isolering upplevdes av närstående som en följd av att den sjuke inte längre klarade av 

att delta i sociala sammanhang på samma sätt som tidigare. Närstående kunde känna sorg när 

de tänkte långsiktigt på att den sjuke var i stort behov av dem som vårdare relaterat till 

bristande funktioner. Detta upplevdes vanligast hos föräldrar som vårdade sina vuxna barn, då 

de var rädda för att deras förmåga till att vårda kunde komma att minska i takt med stigande 

ålder. Det långsiktiga behovet av vård kunde leda till att närstående kände sig utmattade och 

hade minskat hopp om framtiden (Janda, Eakin, Bailey, Walker & Troy, 2006). En annan 
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aspekt i upplevelsen av social isolering var när närstående upplevde att kontakten med familj 

och vänner minskade eller upphörde. Närstående upplevde att vissa vänner eller 

familjemedlemmar inte kunde eller visste hur de skulle hantera den sjukes 

personlighetsförändringar (Arber et al., 2012) 

I den nya rollen där den närstående var den som stod för en stor del av omvårdnaden upplevde 

närstående att de fick åsidosätta sina egna intressen så som sociala aktiviteter och hobbys 

(Coolbrandt et al., 2015). De upplevde också att det var till följd av den sjukes försämring i 

sin funktion, psykosociala och sociala förmåga som gjorde att närstående kände att de 

behövde ta på sig denna roll som vårdare. Många kände sig ensamma samt att de saknade 

adekvat kunskap, utbildning och erfarenhet för uppgiften som vårdare (Janda et al., 2006; 

Schubert, Kinzie & Farace, 2007). Svårigheter i den nya relationen kunde vara att de inte 

upplevde sig ha möjlighet att dela svårigheter och bekymmer med den som drabbats av en 

hjärntumör. Att på grund av den sjukes kognitiva påverkan inte kunna dela detta ledde till att 

närstående kände att det sociala samspelet blev begränsat vilket ledde till att närstående kände 

sig frustrerade (Piil et al., 2015). Närstående gav också uttryck för upplevelse av ensamhet, 

ensamhet i relationen till den sjuke. De upplevde också att balansen i förhållandet eller 

relationen var borta alternativt förändrad relaterat till att den sjuke nu behövde tas hand om 

(Coolbrandt et al., 2015). I studien av Collin et al. (2014) beskrev närstående att det som 

upplevdes som svårast i känslan av isolering var de små subtila kognitiva förändringarna hos 

den sjuke, de förändringar som var obemärkta för andra personer. Just dessa förändringar var 

de som förändrade relationen, framförallt kärleksrelationen, närstående stod då inför att leva 

ensamt. 

Behov av information 

Närstående hade stort behov av att få tillgång till information om vad de kunde förvänta sig 

som närstående till en person med en högmalign hjärntumör. Vad hjärntumören innebar, hur 

den påverkade, symtom och biverkningar och vilken behandling som ges. Många trodde att 

detta skulle ha hjälpt dem att anpassa sig till sin nya vårdgivande roll (Collins et al., 2014; 

Coolbrandt et al., 2015; Ownsworth et al., 2015). Närstående ville känna sig väl förberedda 

inför sin nya roll samtidigt som närstående upplevde att de hade svårigheter i att ställa frågor 

vid de tillfällen då de hade chans till det (Schubart et al., 2007; McConigley et al., 2010; 

Coolbrandt et al., 2015). Närstående hade skilda behov av information jämfört med 

patienterna samt att behov av information förändrades över tid (Collins et al., 2014; Schubart 

et al., 2007). Janda et al. (2006) visade i sin studie att trots att närstående fått adekvat 

information inför operation av hjärntumören så kände sig närstående oförberedda på 

förändringarna samt att vänner, grannar och kollegor så väl som myndigheter hade begränsad 

förståelse för hur hjärntumören påverkade den drabbade personen samt de närstående. I 

studien av Tastan et al. (2011) och Arber, Hutson, de Vries & Guerrero( 2012) upplevde 

närstående att de hade bra stöd hos vänner och grannar vilket underlättade för dem att hantera 

sin situation som närstående till en person med en högmalign hjärntumör, medan Hricik et al. 

(2011) och Arber et al. (2012) menade att det bästa stödet för närstående upplevde dem få av 

andra personer som själva kunde relatera till deras situation. Någon som varit i en liknande 

situation. Att få information och stöd ifrån någon som varit i samma situation upplevdes 

kunna bidra till närståendes förmåga till att hantera sin situation.  

Närståendes hade ett behov av att förstå hur den sjukes förändringar relaterades till 

hjärntumören (Collins et al., 2014) och närståendes egen förståelse för hur tumören påverkade 

har också visat sig påverka närståendes förmåga att hantera sin situation. De närstående som 

hade en bristande förståelse upplevde sin situation mera utmanande och svår, medan de som 
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hade en större förståelse för att den sjuke inte kunde kontrollera eller ändra sitt beteende 

visade sig ha lättare att hantera sin situation (Schubart et al., 2007).  

En aspekt som närstående tog upp var behovet av att samtala med den sjuke om viktiga 

frågor, som frågor kring livets slut innan denne blev för kognitivt förändrad eller påverkad så 

att denne inte längre kunde delta i en konversation eller uttrycka sina tankar och önskemål 

(Piil et al., 2015). Behov fanns även för information och råd kring att den sjuke skulle ordnat 

med fullmakter till närstående samt avsluta olösta spörsmål och skriva testamenten medans 

dem klarade av det och inte var för påverkade av sin tumör. Närstående önskade att 

information om detta skulle kommit tidigt i sjukdomen då dessa ämnen annars var något som 

kunde försvåra för närstående i ett senare skede (Janda et al., 2006). 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt och har endast inkluderat 

primärkällor i enlighet med Polit och Beck (2012) samt Forsberg och Wengström (2013). 

Gällande urval så hade författaren intentionen att inkludera ett något större antal artiklar i 

studien, men endast fjorton inkluderades utifrån syfte och inklutionskriterier. Detta trots 

rekommendationen att minst femton artiklar borde inkluderats. Forsberg och Wengström 

(2013) menar att det inte finns något minimiantal eller maxantal av inkluderade artiklar i en 

litteraturstudie, men att det bästa är att söka och inkludera samtlig forskning som finns utifrån 

syfte. Enligt Polit och Beck (2012) bör datainsamling ske tills mättnad har uppnåtts, vilket 

skulle inneburit att artiklar sökts och inkluderats tills ingen ytterligare data från artiklarna 

resultat hade funnits. I denna studie har samtliga artiklar som svarat mot syftet och 

inklutionskriterier samt funnits tillgängliga för författaren inkluderats. Ett fåtal artiklar 

lyckades ej författaren få tillgång till och bristen på tillgången till dessa kan möjligtvis ha 

påverkat resultatet. Inklutionskriterierna, malign hjärntumör, både patient och närstående 

skulle vara vuxna, artikeln skulle vara peer reviewed, skriven på svenska eller engelska och 

senast publicerad år 2005 har sannolikt reducerat antalet möjliga artiklar att inkludera då det 

föreföll att ett antal artiklar verkade ha motsvarat syftet men exkluderats då dom varit 

publicerade tidigare än år 2005. Ett årtal vilket författaren valde för att sammanställa så ny 

och aktuell forskning som möjligt. Ett antal artiklar exkluderades också på grund av att de 

handlade om barn som var drabbade av maligna hjärntumörer (Forsberg & Wengström, 

2013). 

En stor fördel som författaren upplevde för studien var valet att ta hjälp av bibliotekarie för 

databassökning i enlighet med Forsberg & Wengströms (2013) rekommendation. Detta 

upplevdes ge bättre val av sökord att basera databassökningen på, tydligare upplägg för 

databassökning och bättre struktur för vidare sökning av artiklar. Databassökningar gjordes 

sedan i endast två databaser, dock de två största och mest använda databaserna samt de 

databaser som i första hand rekommenderas av Polit & Beck (2012) att göra sökningar i för 

sjuksköterskor. Men det kan tänkas att studiens författare hade kunnat identifiera och 

inkludera ytterligare artiklar om sökning hade skett i fler databaser som t.ex. PsycINFO. Val 

av sökord kan ha påverkat studien, författaren hade från början fler och mer detaljerade 

sökord, men då dessa inte var MeSh-termer så valdes de bort och slutligen valdes fyra sökord 

med bredd och relevans till syftet och som inkluderade innebörd av de övriga sökorden som 

tidigare valts. Det gjordes sökningar på prov med de tidigare valda sökorden, men de gav 

alldeles för få träffar. Sökning med de fyra valda sökorden gav största möjliga träff. 
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Trunkering användes inte, vilket innebär att en asterisk hade ersatt början eller slutet för att få 

en bredare sökning och eventuella varianter av sökorden. Till studiens fördel ses att 

författaren i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) gjort databassökningar som 

ämnesordssökning såväl som fritextsökning, där artiklar som ännu inte har indexerats på 

ämnesord har kunna identifieras samt inkluderas och slutligen gjordes en manuell sökning. 

Manuell sökning är något som bör göras vid en litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2013) och kunde gjorts på olika sätt. I denna studie genomfördes manuell 

sökning genom att studera inkluderade artiklars referenslista, men hade kunnat utökas genom 

att kontakt hade tagits med forskare som just forskar inom valt problemområde för att fånga 

forskning som var högaktuell och pågående. Det gjordes dock inte relaterat till den 

begränsade tiden för studien. 

Artiklarna har värderats utifrån kvalitet, samtliga artiklar värderades och klassificerades till II, 

däribland kan enstaka artikel ha värderats något för lågt alternativt något för högt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Hade författaren som komplement använt sig av den metod för 

kvalitetsgranskning som Forsberg och Wengström (2013) och Polit och Beck (2012) 

rekommenderade, vilket var att använda sig av en checklista att fylla i samt enligt Polit och 

Beck (2012) anteckna i marginalen direkt i artikeln så hade det troligtvis blivit en mera 

strukturerad och kanske noggrannare kritisk granskning av de inkluderade artiklarna. Dock 

gjordes en del anteckningar i marginalen, men det hade kunnat göras i större utsträckning och 

möjligen påverkat klassificeringen. Databassökningarna antecknades i ett anteckningsblock 

vilket sågs som en styrka då det inneburit att sökstrategier och resultat funnits nedtecknade, 

vilket gjorde sökningarna effektivare och har ökat styrkan i att litteraturstudien är möjlig att 

återupprepa på lika sätt och komma fram till lika resultat (Polit & Beck, 2012).  

Valet av språk kan ha påverkat resultat då författarens modersmål är svenska och ingen av 

inkluderade artiklar var skrivna på svenska, utan samtliga artiklar var skrivna på engelska 

(Polit & Beck, 2012). Artiklar på svenska är ovanligt. Engelska är det språk efter svenskan 

som författaren behärskar bäst, trots detta så har behovet av översättningsprogram uppstått vid 

ett flertal tillfällen. Översättningsprogram har används för enstaka ord i syfte att få en 

förståelse för ordet i sig samt en ökad förståelse för sammanhanget. Viss risk för misstolkning 

av artiklarnas resultatdel föreligger således, även om författaren gjorde sitt yttersta för att 

översätta texter så riktigt och så nära sanningen som möjligt. 

Valet av analysmetod grundades på att den föreslogs av Forsberg och Wengström (2013), 

samt att författaren av studien träffat på metoden tidigare. Detta trots att Polit och Beck 

(2012) kritiserar denna typ av analys genom att i sin tur referera till en författare, 

Sandelowski, som menar att innehållsanalys inte är en analysmetod som ger tillräckligt 

tolkande djup utan endast ger en omfattande sammanfattning av fenomenet. Med detta i 

beaktning så bestod valet att använda innehållsanalys då syftet med denna litteraturöversikt 

var att just ge en omfattande sammanfattning av befintlig kunskap kring problemområdet. 

Lundman och Graneheim (2012) menar att denna typ av analys passar sig för analyser som 

avser att urskilja och se skillnader och likheter i en text, vilket författaren hade för avsikt att 

göra. Analysen utfördes genom att författaren läste samtliga artiklars resultat ett antal gånger, 

därefter användes överstykningspenna för att markera de delar i artiklarnas resultat som 

motsvarade syftet, mängden data som svarade mot syftet i de inkluderade artiklarna varierade 

från endast ett par meningar till flera hela stycken. Sedan lästes artiklarnas resulatatdelar 

återigen efter ett par dagar. En del revideringar fick göras då text som inte svarade mot syftet 

markerats. De meningar och stycken som tillslut motsvarade syftet lästes åter och markerades 

i olika meningsenheter, vilka var de meningar eller stycken av texten som var 

meningsbärande. Även dessa varierade i storlek från en mening till ett stycke av text, dessa 
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försågs sedan med koder vilket slutligen ledde vidare till fem olika kategorier. Innehållet i de 

fem kategorierna är nära varandra i innebörd och innehåll, dock passar viss data in under flera 

kategorier vilket skulle kunna ses som oriktigt, men Lundman och Graneheim (2012) menar 

att det kan vara svårt att helt särskilja kategorier när man analyserar data som handlar om 

upplevelser, vilket denna studie gör. Dom menar också att för att tydliggöra studiens 

trovärdighet i resultatet så bör författarens egen förkunskap diskuteras. Författaren till 

föreliggande studie har i sitt yrke träffat ett antal närstående till personer med högmaligna 

hjärntumörer, vilket innebär att författaren har en förförståelse och erfarenhet. Författaren har 

försökt att sätta sin förförståelse och eventuellt förutfattade meningar åt sidan och presentera 

resultatet förutsättningslöst. Författaren anser att studien är giltig och tillförlitlig då den belyst 

det som är utmärkande och typiskt för närståendes upplevelser av tumörens förändringar på 

den drabbade personen. Dock så har författaren skrivit föreliggande studie ensam och det är 

troligt att två författare kunde ha varit en fördel för att öka tillförlitligheten i studien och 

minska risken för feltolkning. Fördel kan även ses i att vara två författare för att säkerställa en 

korrekt översättning och analys av inkluderad data genom hela analysförfarandet (Lundman 

& Graneheim, 2012). Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av 

förändringar hos personer med högmalign hjärntumör. Genom författarens medvetenhet, 

begrundande och ständig närvaro av syftet genom datainsamling och dataanalys upplever 

författaren att studiens syfte bevarats genom hela studien.  

Samtliga inkluderade artiklar har presenterat etiska överväganden. Vissa tydligare än andra, 

men likväl har samtliga presenterat detta, vilket var ett inklusionskriterie för studien och 

således exkluderades inte någon artikel relaterat till bristande etiska överväganden. 

Författaren har sökt, inkluderat, granskat, analyserat och presenterat resultat från inkluderade 

artiklar med intentionen att vara utan påverkan av författarens egna åsikter och förutfattade 

meningar, dock menar Polit och Beck (2012) att det är omöjligt att författaren helt åsidosatt 

sina egna åsikter, men som författare ska man vara medveten om att frånvaro eller minsta 

möjliga bias är vad man ska sträva efter i sin litteraturöversikt och framförallt i presentation 

av sitt resultat. 

Resultatdiskussion 

Närståendes upplevelser och påverkan till följd av att någon som stå dem nära drabbas av en 

högmalign hjärntumör kan sammanfattas utifrån de fem kategorier som presenterades under 

resultatdelen, ny tillvaro, personlighetsförändringar, nya roller och relationer, social isolering 

och behov av information. Närstående upplevde en ny tillvaro, personen som drabbades 

förändrades i sin personlighet, deras roller och relationer förändrades relaterat till 

personlighetsförändringar och den sjukes förlust av funktioner. Närstående upplevde en social 

isolering till följd av tumörens förändringar på personen samt att närstående hade behov av 

information relaterat till hur hjärntumören förändrade den drabbade personen samt hur detta 

påverkade.  Resultatet i föreliggande studie visar på att de närstående upplevde att det svåraste 

var att hantera den sjukes personlighetsförändringar. Något som nästan hälften av inkluderade 

artiklar visade och vilket också författaren fick bekräftat då författaren under tiden för studien 

i sitt arbete mötte en närstående till en person som avled till följd av en malign hjärntumör 

som spontant berättade för författaren att ”det svåraste har varit hens personlighetsförändring, 

det är som om jag inte träffat hen på flera månader”.  Således ses resultaten från föreliggande 

studie ha en tydlig klinisk relevans.  

Dessa förändringar på personen som av närstående upplevdes och beskrevs i studien av 

Coolbrandt et al. (2015) som hjärtskärande, skoningslösa och orättvisa, visar i valet av ord 

och beskrivning vilka starka känslor som ligger bakom och hur svår deras situation måste 

vara. Överlag så är det få aspekter som tolkas som positiva som framkommer kring 
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närståendes upplevelser kring tumörens påverkan på den drabbade personen, endast studien 

av Coolbrandt et al. (2015) visar på en närstående som fann tröst i att 

personlighetsförändringarna skyddade hens partner i att förstå vad som pågick. De positiva 

delarna som annars framkommit i denna studie var känslan av tillfredställelse i att som 

närstående kunna tillgodose den sjukes behov (Whisenant, 2011) samt att den närstående ville 

och önskade att vårda den sjuke(McConigley et al., 2010). Det tolkas av författaren som att 

det i sig inte är kopplat till upplevelsen av hur hjärntumören förändrar personen, utan hur 

tumören i förlängningen påverkar personen och livet med förnyade roller och relationer som 

följd och blir således positiva aspekter på rollen som vårdare. 

Trots att författaren till föreliggande studie inte hade som syfte att ta reda på närstående till 

personer med högmaligna hjärntumörers upplevda livskvalitet så valde författaren att ta upp 

livskvalitet i relation till dessa närstående. Närstående stod inför en svår situation, deras liv 

förändras och troligen även deras livskvalitet som följd till att den sjuke som drabbats av en 

hjärntumör blir förändrad. Valet grundades i att livskvalitet är ett av de övergripande målen i 

palliativ vård, den vård där författaren både är yrkesverksam i och den inriktning författaren 

kommer att ta sin specialistsjuksköterskeexamen i. Livskvalitet innebär individens subjektiva 

upplevelse av tillfredställelse kopplat till alla dimensioner i att vara människa, fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt (Twycross, 1995). Utifrån det så är det sannolikt att den 

situation de närstående befinner sig i påverkar deras upplevelse av livskvalitet. Livskvalitet är 

relaterat till personens strävan och längtan i relation till den nuvarande upplevelsen, således 

kan det tänkas att närståendes längtan och strävan skiljer sig från den upplevda verkligheten 

vilket i sin tur visar att närståendes situation påverkar närståendes upplevelse av livskvalitet 

(Twycross, 1995). Om upplevelsen av att den person man lever tillsammans med, ens barn 

eller ens förälder förändras i sin person med beskrivning som hjärtskärande, orättvis och 

skoningslös (Coolbrandt et al., 2015) så motsvarar det troligtvis inte närståendes längtan och 

strävan och därmed är upplevelsen av livskvalitet påverkad. För att närstående då ska ha de 

bästa förutsättningarna för att uppleva livskvalitet innebär det enligt Twycross (1995) att 

närståendes längtan måste komma närmare den nuvarande upplevelsen och Piil et al. (2015) 

visade att i takt med progress i sjukdomen så byts hopp om överlevnad mot hopp om 

livskvalitet, troligen både för den sjuke samt för de närstående. Peterson, Strang och Sjödén 

(2008) pekar också på att livskvalitet och upplevelsen kring den kan komma att förändras i 

samband med förändringar i livet. Detta sker troligen till följd av att en persons referensramar 

förändras när denne eller någon i dennes närhet drabbas av en obotlig och livshotande 

sjukdom vilket en högmalign hjärntumör är. Given et al. (2004) menar att närstående till 

personer med tumörsjukdomar ofta upplever graden av påverkan på livet i relation till hur 

mycket symtom den sjuke personen har, vilket bekräftar de närstående till personer med en 

högmalign hjärntumörs upplevelser av stor påverkan på livet. Något som i princip samtliga 

artiklar inkluderade i resultatet berör på något sätt och enligt Koekkoek et al.(2014) har 

personer med en högmalign hjärntumör ofta många symtom samt att det ökar över tid (Bosma 

et al., 2007). 

Den palliativa vården har som tidigare nämnts bästa möjliga livskvalitet och minsta möjliga 

lidande både för den sjuke, men också för dennes närstående som övergripande mål för 

vården. Den palliativa vården ska också bedrivas och erbjudas utifrån ett teambaserat 

förhållningssätt. De fyra ledorden för den palliativ vårdens värdegrund summeras i Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård (Regionala cancercentrum i samverkan, 2012) som närhet, 

helhet, kunskap och empati. Delar studiens resultat kommer att diskuteras utifrån dessa 

ledord. Närhet i detta sammanhang har flera aspekter och innebär att människan är en social 

individ som kräver närhet, närhet mellan närstående och den sjuke, mellan närstående och 

vårdpersonal. Det menas att närhet krävs för att kunna lyssna och se till önskemål och behov 
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och erbjuda det bästa relaterat till det. Ledordet närhet pekar på innebörden för sjuksköterskor 

av att vara nära den sjuke och följaktligen innebär det att vara nära de närstående. Att se till 

att de får det stöd dem behöver för att hantera sin situation, så som personlighetsförändringar 

hos den sjuke och förändringar i livet relaterat till hjärntumören och den sjukes förestående 

död. I studiens resultat framkommer närståendes upplevelse av social isolering och ensamhet. 

Dels att de upplevde sig ensamma i relationen till den sjuke, att den relation de en gång haft 

inte längre existerade eller var helt förändrad relaterat till tumörens påverkan på den sjuke 

(Coolbrandt et al., 2015). Närhet kan också vara relaterat till fysisk närhet, där den sjukes 

förlust av funktioner kan tvinga närstående till att gå över privata gränser och bryta den sjukes 

integritet då den närstående kan behöva hjälpa till med t.ex. toalettbesök och hygien (Collins 

et al., 2014; Schubert et al., 2007). Kanske kan det vara så att även närståendes integritet 

bryts, men som många studier beskriver så ser närstående det som en självklarhet att ta på sig 

rollen som vårdare (Hricik et al., 2011; Häggmark, 2004;  Piil et al., 2015). 

Under ledordet helhet menar Nationellt vårdprogram för palliativ vård (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2012) att man ska se på människan utifrån fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella perspektiv, perspektiv som går omlott om varandra, människan ses 

som en helhet. Vårdprogrammet belyser också vikten av att en person inte förlorar sitt 

människovärde och sin rätt att påverka sitt liv trots att hen förlorat funktioner och/eller sin 

förmåga att uttrycka sina önskemål. Förluster som är vanligt förekommande hos personer med 

högmaligna hjärntumörer och sannolikheten för påverkan och förlust av funktioner ökar över 

tid hos dessa personer(Bosma et al., 2007; Koekkoek et al., 2014). Resultatet visar att 

närstående har och tar på sig en viktig del av beslutsfattande åt och kring den sjuke personen 

då denna inte längre relaterat till sviktande funktioner kan föra sin egen talan och eller ta 

beslut (McConigley et al., 2010).  

Det tredje ledordet kunskap berör vikten av att personal inom palliativ vård ska ha bästa 

utbildning och kunskap för att kunna bedriva bästa möjliga vård. Sätts detta i en kontext av 

närstående till personer med högmaligna hjärntumörer och ses på utifrån att den eller de 

personer som vårdar en person inom palliativ vård skulle erhålla bästa möjliga utbildning. 

Skulle det kunna motivera till att närstående som så ofta förekommande står för en stor del av 

vården ges möjlighet att erhålla kunskap för att kunna vårda den sjuke på bästa möjliga sätt 

med livskvalité för båda parter som mål. En kunskap som efterfrågas av närstående, kunskap 

som förbereder dem på vad det innebär att vara närstående till en person med en högmalign 

hjärntumör och för framtiden. En stor del i efterfrågan om information och kunskap var en del 

i att känna sig förberedd på vad den nya situationen och vad hjärntumören i sig betyder, hur 

den påverkar och vilken behandling som ges (Collins et al., 2014, Coolbrandt et al., 2015; 

Ownsworth). Kunskap är också en del i en ökad förståelse, för närstående att förstå vad som 

sker just nu, vad som med stor sannolikhet kommer att ske, vad dom har att förvänta sig och 

att denna förståelse också påverkar hela deras upplevelse av sin situation (Aoun et al., 2015; 

Parvantaneni et al., 2011).  

Det fjärde ledordet är empati. Empati som en del i det personliga engagemang som krävs vid 

vård av en person i livets slut. Det beskrivs som ett givande och tagande på ett ömsesidigt och 

gemensamt sätt, där empati är en utgångspunkt och förutsättning och dessutom en del av det 

centrala i palliativ vård. För närstående till personer med högmaligna hjärntumörer kräver 

vården ett personligt engagemang. Detta engagemang kan vara precis som vårdprogrammet 

beskriver det, som givande men också mycket krävande. Det kan av närstående upplevas som 

en börda och enligt studien av Aoun et al. (2015) upplever ofta närstående till personer med 

hjärntumörer större börda, påverkan på det dagliga livet, högre arbetsbörda och sämre mental 

hälsa jämfört med närstående till personer med annan tumörsjukdom. Dock är börda inget 
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som framkommit i studiens resultat, men olika aspekter av påverkan på livet, ensamhet, 

frustration, irritation, ökat ansvarstagande är flera aspekter som skulle kunna tolkas som en 

börda för närstående.  

Närstående uttryckte i studien av Collins et al. (2014) att de upplevde att dom ej haft 

möjligheten till ett meningsfullt adjö av den sjuke, att de stod ensamma kvar med obesvarade 

frågor. Frågor som inte blev besvarade relaterat till den sjukes kognitiva påverkan. Studien av 

Koekkoek et al. (2014) visade att tre månader innan personer med högmaligna hjärntumörer 

avled var var tredje person somnolent och att det en vecka innan personerna avled hade ökat 

till att sjuttiofem procent var somnolenta. Det betyder att tre av fyra personer var somnolenta 

veckan innan de avled. Somnolens presenterades också som det mest sjukdomsspecifika 

symtomet vid en högmalign hjärntumör. Den vanligt förekommande somnolensen samt 

förekomsten av kognitiv svikt kan var en del av förklaringen till varför närstående upplever 

att dem inte får möjlighet till ett meningsfullt adjö samt att frågor finns kvar obesvarade efter 

att den sjuke avlidit. Piil et al. (2015) tar i sin studie upp närståendes upplevelse av vikten av 

att i god tid samtala om viktiga frågor innan den sjuke blir för påverkad av sin hjärntumör och 

inte längre kan svara på frågor samt kommunicera och uttrycka sina tankar och önskemål. 

Praktiska aspekter på detta är att den sjuke också i god tid om möjligt ordnar med fullmakter 

och testamenten. Då närstående har svårt att förutse vad som komma skall vilket betyder att 

de behöver information och kunskap, precis som närstående efterfrågar i studien av Janda et 

al. (2006). Det som efterfrågades var information och rekommendationer kring detta ämne 

tidigt i sjukdomen. En stor del av ansvaret för att ge denna information bör ligga på 

specialistsjuksköterskan, men samtliga sjuksköterskor som möter personer med en högmalign 

hjärntumör bör ha erfarenhet och kompetens inom palliativ vård. Det åligger sjuksköterskan 

att ansvara för att identifiera, förutse och åtgärda problemområden som dessa. Åtgärder i 

denna fråga skulle kunna vara att informera och ge närstående kunskap om detta i god tid, 

även om samtal av den karaktären skulle kunna kännas svåra. Enligt kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ vård (SSF och SFPO, 2008) är 

det något som specialistsjuksköterskan ska ha kompetens och förmåga till att utföra och klara 

av. Specialistsjuksköterskan i palliativ vård bör även i sin tur motivera och stötta andra 

sjuksköterskekollegor i att genomföra dessa samtal trots att de kan uppleves som svåra. 

Specialistsjuksköterskan ska ha fördjupad kunskap i att handleda och undervisa andra 

medarbetare, även sjuksköterskekollegor. Givetvis har hela det multiprofessionella teamet 

inom palliativ vård ett gemensamt ansvar för dessa frågor, men även här ska 

specialistsjuksköterskan kunna kommunicera inom det multiprofessionella teamet och ta till 

vara på teamets kunskap. Specialistsjuksköterskan blir således en viktig del i det 

multiprofessionella teamet där samtliga kompetenser i teamet skall komplettera varandra 

(Edberg, 2013). 

Både bakgrunden och resultatet visar att närstående överlag har ett stort behov att få kunskap 

och information kring vad de kan förvänta sig som närstående till en person med en 

högmalign hjärntumör (Aoun et al., 2015; Parvantaneni et al., 2011). Något som närstående 

trodde kunde påverka deras anpassning till sin nya roll, rollen om vårdare (Collins et al., 

2014; Coolbrant et al., 2015; Ownsworth et al., 2015). Precis som Milberg (2005) skriver så 

har få närstående någon tidigare erfarenhet i att vårda en svårt obotligt sjuk person i sin 

närhet. Det är återigen sjuksköterskans ansvar att förse närstående med information och ge 

närstående möjlighet till ökad kunskap. Sjuksköterskan behöver ta initiativet till detta då 

närstående i tre studier i resultatet pekade på att de upplevde det svårt att ställa frågor trots att 

de upplevt att möjlighet till att ställa frågor hade funnits (Coolbrandt et al., 2015; McConigley 

et al., 2010; Schubart et al., 2007) Vet närstående inte vad de har att förvänta sig, kan det  

vara svårt att veta vilka frågor som ska ställas. Närståendes kunskap och förståelse för hur 
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hjärntumören påverkar den sjuke personen har också visat sig påverka närståendes förmåga 

att hantera sin situation ( Collin et al., 2014). Det understryker vikten av att närstående ska 

ges möjligheten till ökad kunskap och förståelse. Sjuksköterskan ska kunna ge närstående 

stöd i sin situation ( Johnston, 2005; Milberg, 2005).  

Kunskap och information bör kunna erbjudas och ges inom olika vårdformer och på olika sätt. 

De vårdinrättningar som personer med hjärntumörer vårdas på under sjukdomstiden kan se 

olika ut relaterat till olika individuella faktorer så som sjukdomsförlopp, familjesituation och 

symtom. Enligt författarens erfarenhet är det vanligt förekommande att personer med en 

högmalign hjärntumör vårdas på onkologklinik, i sitt eget hem med eller utan stöd av 

specialiserad palliativ hemsjukvård,  korttidsboende, på särskilt boende eller inom 

specialiserad palliativ slutenvård. Vissa onkologkliniker arbetar med kontaktsjuksköterskor, 

författaren har liten kunskap kring funktionen av dessa i praktiken men tänker att dessa 

sjuksköterskor tidigt i vårdförloppet kan erbjuda närstående kunskap och information. En 

studie gjord i Sverige av Spetz, Henriksson och Salander (2008) där man tittat på 

kontaktsjuksköterskan som en resurs till närstående till personer med hjärntumörer visar att 

sjuksköterskan fick just en roll i att förse närstående med praktiska råd för att hantera den 

sjukes symtom och försämring. Sjuksköterskan gav även kunskap inom andra områden vilket 

ledde till att närstående upplevde minskad börda. Tillgängligheten gjorde också att närstående 

inte kände sig ensamma och att närstående hade en kontakt in i sjukvården. Ett antal 

närstående upplevde och beskrev kontaktsjuksköterskan som deras livlina, en person med stor 

betydelse för dem.  

Kunskap, information och stöd skulle även kunna erbjudas genom att bjuda in till stödgrupper 

för närstående till personer med en högmalign hjärntumör. Stor fördel ses i att bjuda in dessa 

separat och inte tillsammans med närstående till personer med andra tumörsjukdomar. Detta 

då studier visat att närstående till personer med en hjärntumör upplever större påverkan på det 

dagliga livet (Aoun et al., 2015) samt att närstående upplever att de får bästa stödet i att 

hantera sin situation hos personer som kunde relatera till deras situation, någon som har 

befunnit sig eller befinner sig i liknande situation (Arber et al., 2012; Hricik at al., 2011; 

Parvantaneni et al., 2011), något som andra närstående till personer med högmaligna 

hjärntumörer givetvis gör. Närstående skulle således i en stödgrupp både kunna ges kunskap 

vilket förhoppningsvis skulle leda till en ökad förståelse, lättare att hantera sin situation samt 

kunna finna stöd i andra närstående i en liknande situation. I studien av Kanter et al. (2014) 

där man tittat på vad närstående har tagit upp för ämnen vid deltagande i stödgrupper visades 

att ämnet kring svårigheter att hantera personlighetsförändringar så som ilska, 

humörsvängningar, aggressivitet samt andra avvikande beteenden tagits upp. Om närstående 

ges kunskap och förutsättning för förståelse för att den sjuke inte kan ändra sitt beteende eller 

kontrollera det kan det genom ökad förståelse underlätta i hur närstående hanterar sin 

situation (Shubart et al., 2007). Detta belyser återigen vikten av att förse närstående med 

kunskap och möjlighet till att ställa frågor, hantera sin svåra och nya roll, men också sin 

situation i livet. I ett senare skede av sjukdomen då närstående kommer i kontakt med den 

specialiserade palliativa vården bör ansvaret kunna åligga omvårdnadsansvarig sjuksköterska 

på att ha en funktion liknande kontaktsjuksköterskan. Även om den sjuke ofta i ett sent skede 

av sjukdomen är påverkad av sin tumör så ska sjuksköterskan genom att skapa förtroende 

erbjuda närstående ett känslomässigt stöd. Författarens erfarenhet av att möta närstående till 

personer med en högmalign hjärntumör är att de är oerhört trötta och att de i slutet av 

vårdtiden behöver just ett känslomässigt stöd och en möjlighet att sammanfatta sin upplevelse 

och situation. 
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Slutsats 

Det som närstående upplevde som det svåraste var personen med en högmalign hjärntumörs 

personlighetsförändringar. Dessa upplevdes som både frustrerande och svåra att hantera. 

Relaterat till hur den högmaligna hjärntumören förändrar personen och hur förändringarna 

påverkar livet, roller, relationer och social samvaro har närstående stort behov av information 

och kunskap för att kunna känna sig förberedda på sin nya roll, acceptera sin situation samt 

veta vad dom kan ha att vänta i framtiden. Sjuksköterskan som en viktig del i det 

multiprofessionella teamet inom palliativ vård har ett stort ansvar i att kunna förstå, förutse och 

förse närstående med denna kunskap, genom information och råd från ett tidigt skede i 

sjukdomen, genom hela sjukdomen och vid livets slut. Kunskap och stöd som kan ges dels 

genom kontaktsjuksköterska, av omvårdnadsansvarig sjuksköterska och eller i form av 

stödgrupper för närstående. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Kunskapen om hur närstående till personer med en högmalign hjärntumör upplever att 

tumören förändrar den sjuke personen samt vilka behov som uppstår relaterat till detta som 

sammanställts i denna studie kan och bör tillämpas och beaktas inom alla vårdformer där 

personalen möter närstående till personer med högmaligna hjärntumörer. Den visar på vikten 

av att närstående kontinuerligt erbjudes kunskap, information och stöd i den situation 

närstående befinner sig i som följd av att en person i deras närhet drabbats av en högmalign 

hjärntumör. Denna kunskap bör också kunna användas inte bara för närstående till personer 

med högmaligna hjärntumörer, men också till de personer som av annan sjukdom eller orsak 

är eller kommer att bli påverkade i sin person eller kognition. Ett exempel skulle kunna kan 

vara personer med annan tumörsjukdom med metastasering till hjärnan och centrala 

nervsystemet. Det har i denna studie visats att närstående upplever många av de 

tumörrelaterade förändringarna som svåra, frustrerande och att det påverkar livet och 

relationer. Trots detta så fann inte författaren någon artikel där syftet varit att forska på 

närståendes upplevelser av tumörrelaterade förändringar. Detta är ett område som behöver 

utforskas mer för att få ökad kunskap om närståendes upplevelser och deras behov samt vad 

sjuksköterskan kan göra för att möta dessa behov. Författaren som yrkesverksam inom 

specialiserad palliativ slutenvård upplever att mötet med dessa närstående i den vårdformen 

ofta sker i ett mycket sent skede av sjukdomen med kort förväntad överlevnad hos personen 

med en högmalign hjärntumör vilket gör att det som erbjuds närstående är känslomässigt stöd 

och möjlighet i att sammanfatta sin upplevelse. Stort ansvar läggs på den specialiserade 

hemsjukvården och på onkologkliniken som oftast möter dessa närstående i ett tidigare skede 

av sjukdomen.  
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Bilaga 1. 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 väl genomförd 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 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 

2 

 

och metoder.  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Artikelmatris av inkluderade artiklar 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Janda, Eakin, Baily, 

Walker & Troy 

2006 

Australien 

Supportive care needs 

of people with brain 

tomours and their 

carers 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

vilken erfarenhet av 

befintliga supportive 

care tjänster patienter 

med hjärntumör och 

dennes vårdare har. 

Detta var en semi-

strukturerad kvalitativ 

intervjustudie, där 

deltagaren antigen deltog i 

en fokusgrupp eller via en 

telefonintervju. Analys 

gjordes med  hjälp av 

”framework method” och 

med en deduktiv ansats för 

att hitta koncept och teman i 

texten. Etiska överväganden 

är beskrivna. 

Fokusgrupp 

N=22(4) 

Telefonintervju

v 

N=18(14) 

Närstående kände sig 

oförberedda på förändringarna 

hos patienternas funktion i 

hjärnan vilket ledde till ökat 

behov av stöd från familj och 

vänner. Patienternas minskade 

förmåga till sociala aktiviteter 

ledde till känsla av social 

isolering hos närstående. 

Närstående upplevde att de haft 

behov av information och råd 

angående patienternas fullmakt, 

ordnande av angelägenheter och 

testamenten relaterat till 

patienternas intellektuella 

funktionsnedsättning. 

II 

K 

 

 

Schubart, Kinzie & 

Farace. 

2007 

USA 

Caring for the brain 

tumor patient: Family 

caregiver burden and 

unmet needs. 

Syftet var att ta reda 

på specifika 

utmaningar 

anhörigvårdare står 

inför när dom vårdar 

en patient med 

kognitiva och 

beteendestörningar 

relaterade till en 

hjärntumör. 

Detta var en beskrivande och 

tolkande kvalitativ studie. 

Data samlades genom semi-

strukturerade djupintervjuer. 

Data analyserades med hjälp 

av grounded therory som 

metod, en induktiv metod 

med syfte att hitta kategorier 

och teman. Etiskt 

godkännande hade inhämtats 

från univeristetskommittee.  

N=25 Handikapp som följer hjärntumör 

drabbar hela familjen, närstående 

får ta över ansvarområden som 

patienten inte längre klara. 

Kognitiva förändringar upplevs 

av närstående som svåra att 

hantera, framförallt förändringar 

som var svåra att förstå. 

Närstående till patienter som 

hade avlidit vid intervjun 

ångrade att dom inte förberett sig 

bättre inför att hantera symtom 

bättre.  

II 

K 

Schmer, Ward-Smith, 

Latham & Salacz. 

2008 

USA 

 

When a family 

member has a 

malignant brain 

tumor: The caregiver 

perspective. 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

närståendes 

perspektivt av att 

vårda en 

familjemedlem med 

hjärntumör, vilken 

Detta var en kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie med 

fenomenologisk ansats samt 

så skedde datainsamling 

genom självbeskriven 

demografisk data. Insamlad 

N=10(0) Förändringar i roller och 

relationer relaterat till patientens 

förlust av att klara sig själv , 

närstående upplevde frustration 

då patienten hade svårt att 

koncentrera sig och fokusera på 

en uppgift. Upplevelse av att 

II 

K 



 

4 

 

effekt det hade på 

hans eller hennes liv. 

data analyserades med 

Colaizzis metod vilken 

tillåter allmänna teman för 

deltagarna att träda fram. 

Etiskt godkännande är 

inhämtat innan studiens 

start. 

behöva ta ansvar över patientens 

utseende och kläder. Detta ökade 

ansvar upplevdes inte som en 

börda hos de närstående. 

McConigley, Halkett, 

Lobb & Nowak 

2010 

Australien 

Caring for someone 

with high-gradde 

glioma: a time of 

rapid change for 

caregivers. 

Syftet med studien 

var att tydliggöra 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare till 

patienter 

diagnosticerade med 

ett högmalignt gliom 

och beskriva deras 

behov av information 

och stöd.  

Detta var en kvalitativ studie 

med grounded theory som 

metod. Data samlades in 

genom semi-strukturerade 

intervjuer. Insamlad data 

analyserades genom en 

konstant jämförande metod 

för att hitta koder, kocent 

och teman i texten. 

Etiskt godkännande var 

inhämtade dels på 

universitetet samt hos 

sjukhuset som rekryterade 

deltagare. 

N=21 Närstående upplevde att 

patienterna förändras och därmed 

också förändrades rollerna i 

relationen och närstående fick ta 

ett stort ansvar för vården, men 

också i det dagliga livet då 

patienterna inte fick köra bil, 

vissa närstående valde att inte 

arbeta. Närstående fick också ta 

över en stor del av 

beslutsfattande när inte patienten 

kunde besluta själv. Närstående 

fick ta ansvar för medicinering 

samt kände en stark oro för 

krampanfall. 

I 

K 

Tastan, Kose, Iyigun, 

Ayhan, Coskun & 

Hatipoglu. 

2011 

Turkiet 

Experiences of the 

relatives of patients 

undergoing canial 

surgery for a brain 

tumor: A descriptive 

qualitative study. 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma och 

klassificera 

erfarenheterna hos 

patientens närstående 

under den 

perioperativa 

perioden och vid  

hemsjukvård. 

Detta var en deskriptiv 

kvalitativ studie med en 

fenomenologisk ansats. 

Insamlad data analyserades 

med hjälp av Colaizzis 

metod. 

Etiskt godkännande har 

inhämtats från lokal etisk 

kommitté på sjukhuset där 

studien utfördes. 

N=10(0) Närståendes ansvar för patienten 

ökade i relation till ändrade roller 

och förändringar i beteende. 

Närstående upplevde även att 

patienten hade svårigheter med 

dessa rollförändringar samt att 

patientens förändrade beteende 

besvärade och irriterade 

närstående ibland. 

II 

K 
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Hricik, Donovan, 

Bradley, Given, 

Bender, Newberry, 

Hamilton, Given & 

Sherwood. 

2011 

USA 

Changes in caregiver 

perceptions over time 

in response to 

providing care for a 

loved one with 

primary malignant 

brain tumor. 

Syftet var att 

undersöka hur 

familjemedlemmar till 

patienter med primära 

högmaligna gliom 

övergår till rollen som 

vårdgivare och hur 

deras uppfattningar 

om denna övergång 

ändras över tid.  

Detta var en deskriptiv 

kvalitativ studie. Data 

insamlades genom öppna 

intervjufrågor via telefon 

med 4 månaders mellanrum. 

Insamlad data analyserades 

genom innehållsanalys. 

Etiska övervägande 

presenterade. 

N=10 Närstående upplevde att 

acceptans av nya roller relaterat 

till patientens förändrade 

funktion och beteende tog lång 

tid. Den nya rollen har inneburit 

att dom upplever att dom tagit på 

sig fullt ansvar. Över tid 

upplevde närstående att dom 

ville att familj och vänner skulle 

ta mera initiativ till stöd och 

hjälp. När patientens handikapp 

ökade närståendes behov att av 

samtala med en annan person 

som var eller varit i samma 

situation som en 

hanteringsstrategi. 

II 

K 

Whisenant. 

2011 

USA 

Informal cargiving in 

patients with brain 

tumors. 

Syftet var att utforska 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare till 

patienter med primär 

hjärntumör genom att 

identifiera teman av 

anhörigvårdarerfarenh

eter speciellt för 

denna population. 

Detta var en kvalitativ 

beskrivande och utforskande 

studie. Datainsamling 

skedde genom intervju med 

öppna frågor och story path 

som metod för intervju. 

Insamlad data analyserades 

genom beskrivande 

utforskande analys.  

Etiskt godkännande har 

inhämtats från en 

kommittee.  

N=20 Närstående upplevde att när 

patienten blev påverkad av sin 

tumör så fick dom ta över 

ansvaret för vården, kontakt med 

sjukvården, men dom behövde 

också för sig egen del acceptera 

kraven och svårigheterna kring 

den nya rollen och hitta strategier 

för att klara detta. Dels genom att 

kunna uttrycka känslor och 

frustration som var förknippade 

med att vara vårdare. 

II 

K 

Arber, Hutson, de 

Vries & Guerrero. 

2013 

UK 

Finding the right kind 

of support: A study of 

carers of those with a 

primary malignant 

brain tumour. 

Syftet med studien 

var att utforska 

behovet av support 

hos närstående till 

personer med en 

primär högmalignt 

gliom. 

Detta var en kvalitativ studie 

med grounded therory som 

ansats och genom intervjuer 

insamlad data analyserades 

med hjälp av konstant 

jämförande metod, vilket 

genererade i kategorier och 

teman. grundade i texten. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat från två olika 

kommittéer.   

N=22 Några närstående i studien 

uttryckte svårigheter i att hantera 

förändringar i personlighet och 

beteende hos patienten. 

Närstående upplevde att dom 

relaterat till dessa förändringar 

kände sig övergivna av andra 

familjemedlemmar och vänner.  

II 

K 

Carvers, Hacking, 

Erridge, Kendall, 

Social, psychological 

and exisential well-

Syftet med studien 

var att få 

Detta var en longitudinell 

kvalitativ studie, som 

N=26(5) Närstående upplevde att roller 

förändrades i samband med att 

II 

K 
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Morris & Murray. 

2012 

UK 

being in patients with 

glioma and their 

caregivers: a qualitive 

study 

multidimensionell 

förståelse för hur 

personer med gliom 

hanterar processen 

från diagnos till 

terminal fas av 

sjukdomen.  

 

samlade data genom upptill 

5 intervjuer under en period 

av 2 år. Data analyserades 

med konstant jämförande 

metod med grounded theory 

som ansats för att hitta 

koder, kategorier och teman. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat från två etiska 

kommittéer. 

patienten fick ökade symtom av 

sin hjärntumör och att de var 

svårt för dom att fortsätta jobba 

samt delat i andra sociala 

evenemang. Dem upplevde en 

känsla av isolering. Närstående 

upplevde att hantera 

personlighetsförändringar var 

svårast att hantera. 

Collins, Lethborg, 

Brand, Gold, Moore, 

Sundararajan, Murphy 

& Philip. 

2014 

Australien 

The challenges and 

suffering of caring for 

people with primary 

malignant glioma: 

qualitative 

perspectives on 

improving current 

supportive and 

palliative care 

practices. 

Syftet med denna 

studie var att få 

förståelse för behov 

av stöttade och 

palliativ vård för 

närstående som 

vårdare till patienter 

med primär malign 

hjärntumör. 

Detta var en kvalitativ studie 

med semi-strukturerade  

djupintervjuer. Insamlad 

data analyserades genom 

tematisk analys med en 

induktiv ansats, där teman 

hittades i transkriberade text. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat av etisk kommittee.  

N=23(0) Närstående upplevde att de står 

inför en stor utmaning med unika 

svårigheter relaterat till 

patientens förändringar i 

beteende och kognition. 

Närstående upplevde mycket 

både psykisk och fysisk relaterat 

till patientens nivå av handikapp. 

Närstående upplevde att dom 

behövde göra ”allt”  från hjälp 

med det dagliga levernet, tala för 

patienten, köra patienten, ta hand 

om medicinering och ta beslut å 

patientens vägnar. Framförallt 

kognitivt handikapp upplevde 

som svårt och frustrerade hos 

närstående. 

I 

K 

 

Kanter, Mammone 

D´Agostino, Daniels, 

Stone & Edelstein. 

2014 

Kanada 

Together and apart: 

providing 

psychosocial support 

for patients and 

families living with 

brain tumors. 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera egenskaper 

hos 

hjärntumörspatienter 

och dennes närstående 

som gruppdeltagare i 

relation till 

närvarofrekvens och 

jämfört diskuterad 

teman.  

Denna studie har en blandad 

metod som analyserat både 

kvalitativ och kvantitativ 

data. Kvantitativa data har 

analyserats efter att ha 

använt sig av ett 

slumpmässigt urval för att 

hitta variabler som skiljer 

patienter och närstående i 

delatagande. Den kvalitativa 

analysen har gjorts efter att 

data insamlats genom att 

dessa gruppträffar spelats in, 

använd analysmetod har 

N=40 I gruppen för närstående har 

ämnen som diskuterats varit hur 

dom ska kunna hantera 

personlighetsförändringar, hur 

det påverkar dom själva, hur dom 

ska anpassa sig till patientens 

fysiska förändringar, frustration 

kring patientens minnesförluster. 

Närståendes förlust av 

självständighet, strategier för att 

hantera den förändrade personen 

och den förändrade tillvaron. 

Svårigheter att hantera besvärliga 

beteenden, som 
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varit manifest 

innehållsanalys för att 

identifiera teman från 

gruppdiskussionerna.  

humörsvängningar, ilska och 

depression.  

Coolbrandt, Sterckx, 

Clement, Borgenon, 

Decruyenaere, de 

Vleeschouwer, Mees 

& Dierckx de Casterlé 

2015 

Belgien 

Family caregivers of 

patients with a high-

grade glioma: A 

Qualitative study of 

their lived experience 

and needs related to 

professional care. 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

erfarenheter hos 

anhörigvårdare till 

patienter med 

högmaligna gliom 

samt deras behov 

relaterat till 

professionell vård. 

Detta var en kvalitativ studie 

med Grounded therory som 

ansat. Data samlades in 

genom semi-strukturerade 

intervjuer, därefter 

analyserade data med 

inspiration av kvalitativ 

analys guide från Leuven. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat från en etisk 

kommitté.  

N=17(1) Några närstående uttryckte att 

patientens handikapp kunde 

skapa irritation hos dom, särskilt 

om dom också kände sig 

utmattade. Patientens 

personlighetsförändring ledde till 

att närstående kände sig 

ensamma i deras relation. När 

patienten inte längre kunde 

uttrycka sina önskemål och 

behov kände sig närstående vilse 

och förlorade sin säkerhet i 

vården de gav. När det blev för 

svårt för närstående att själv stå 

för vården relaterat till att 

personen förändrats och 

försämrats för mycket upplevde 

de närstående som tagit emot 

professionell hjälp som positivt 

och fick dom att känns sig som 

partner igen och inte endast 

vårdgivare. 

I 

K 

Piil, Juhler, Jakobsen 

& Jarden. 

2015 

Danmark 

Daily life experience 

of patients with a 

high-grade glioma 

and their caregivers: a 

longitudinal 

exploration of 

rehabilitation and 

supportive care needs. 

Syftet med denna 

studie var att klargöra 

erfarenheter och 

behov av 

rehabilitering och 

supportive care hos 

patienter med 

högmalingt gliom och 

deras anhörigvårdare. 

Detta var en longitudinell 

utforskande kvalitativ studie, 

som samlade in data genom 

5 semi-strukturerade 

telefonintervjuer under ett 

år. Insamlad data 

analyserades sedan genom 

tematisk analys för att hitta 

koder och teman i texten. De 

använde sig av 

dataprogrammet NVivo9. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat från etisk 

kommittee.  

N= 42(12) Närstående upplevde att hoppet 

förändrades från överlevnad till 

livskvalitet i samband med att 

tumören gav mera symtom och 

personen förändrades mer och 

mer. Närstående tog på sig rollen 

som vårdare när patienten 

påverkades så mycket av sin 

tumör att dom själv inte kunde 

klara sig själv i det dagliga livet. 

Närstående till patienter med 

svåra symtom och stor 

neurologisk påverkan tog på sig 

ett stort och konstant ansvar. 

Kognitiva förändringar hos 

I 
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patienten skapade frustration hos 

närstående och påverkade den 

sociala samvaron. Bland de 

svåraste för närstående att 

hantera var för dem där patienten 

förändrats och inte längre hade 

ett socialt accepterat beteende. 

Ownsworth, Goadby 

& Chambers. 

2015 

Australien 

Support after brain 

tumor means different 

things: family 

caregivers´experience 

of support and 

relationship changes. 

Syftet var att utforska 

anhörigvårdares 

erfarenhet av stöd och 

relationsförändringar i 

kontexten av en 

hjärntumör. 

Detta var en kvalitativ studie 

med fenomenologisk ansats. 

Data samlades genom 

enkäter för statistiskdata 

samt semi-strukturerade 

djupintervjuer med 

deltagarna. Data 

analyserades genom 

tematisk analys för att koda, 

hitta kategorier och teman i 

texten. 

Etiskt godkännande var 

inhämtat innan studien 

påbörjades. 

N=12(1). En närstående i studien upplevde 

så starkt att hennes man blev så 

personlighetförändrad att hon 

fick problem med stress och 

behövde söka hjälp för det. Flera 

närstående beskrev att dom hade 

behov att få information för att få 

en ökad förståelse för symtom 

och förändringar relaterat till 

tumören. Patientens humörs och 

personlighetsförändringar 

ändrade roller i relationen samt 

ett ökat ansvar för den 

närstående. 

I 

K 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

 


