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Sammanfattning    

Diagnosen hjärntumör påverkar inte bara patienten utan hela familjen. Stort fokus läggs 

på patienten, vilket leder till att anhöriga ibland blir osynliga i vården. Genom att se 

anhöriga kan sjuksköterskor indirekt bidra till en bättre vård av patienter med 

hjärntumör, eftersom det kan leda till en ökad trygghet inom familjen. Syftet var att 

belysa upplevelsen av att vara anhörig till en patient som drabbats av hjärntumör. 

Uppsatsen är en litteraturstudie, som bygger på tio kvalitativa artiklar, vilka beskriver 

upplevelsen av att vara anhörig till en patient, som drabbats av hjärntumör. I analysen 

har Fribergs (2006a) analysprocess använts för att finna nyckelfynd, vilket resulterade i 

teman och underteman. Studiens resultat presenteras utifrån tre huvudteman, mötet med 

sjukvården, förändrad livsvärld och ny vardag. Till varje huvudtema följer tre 

underteman. Resultatet visar att anhöriga upplevde det första mötet med sjukvården som 

kritisk. De befann sig i chock efter att patienten fått cancerbeskedet och att få tillgång 

till information beskrevs som mycket betydelsefullt. Hjärntumören påverkade patienten 

fysiskt, psykiskt och socialt, vilket ökade bördan och ansvaret för anhöriga i vardagen. 

Sjukdomsperioden upplevdes som känslomässigt omvälvande och anhöriga tvingades 

acceptera en oviss framtid. I uppsatsen kopplas anhörigas upplevelser ihop med 

sjuksköterskors ansvar och betydelse. Det ges förslag på hur sjuksköterskor kan bidra 

med förbättringar i vården, exempelvis genom att ge mer tid och våga möta en person i 

en svår situation.  

 

Nyckelord: Anhöriga, upplevelse, hjärntumör, vuxna, information, livsvärld, roller, 

känslor 
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INLEDNING 

”Jag antar att alla i rummet är rädda för att få SAMTALET. Så, vilket samtal är det jag 

menar? Telefonsamtalet där du blir tillsagd att släppa allt…” 

 (Louise, 2009)  

 

Louises 22-åriga syster hade fått ett krampanfall och förts till sjukhus. Där 

konstaterades det att Louises syster hade en hjärntumör. 

 

”Det är inte bara den cancersjuka som drabbas av sjukdomen, de anhöriga känner ofta 

stor oro och upplever ungefär samma psykiska symtom som den drabbade.”  

(Louise, 2009) 

 

Diagnosen hjärntumör påverkar inte bara patienten utan hela familjen. När patienten 

skrivs ut från sjukhuset läggs stort ansvar på anhöriga att hantera den nya situationen. 

Vi har uppmärksammat att stort fokus läggs på patienten i sjukvården och att anhöriga 

ibland blir osynliga, vilket medför att de i vissa fall glöms bort. Motivet till denna studie 

är att vi önskar belysa hur det är att vara anhörig till en patient med hjärntumör och 

vilka svårigheter de ställs inför när patienten successivt blir sämre i sin sjukdom. 

Anhöriga utgör en mycket viktig del av patientens livsvärld och bör därför 

uppmärksammas. Genom att se anhöriga kan sjuksköterskor indirekt bidra till en bättre 

vård av patienter med hjärntumör, eftersom det kan leda till en ökad trygghet inom 

familjen. Det finns få studier, som endast tar upp anhörigas upplevelser av hjärntumör 

och att fokus läggs på hur patienten upplever det, dock är även de studierna få till 

antalet.  

 

BAKGRUND 

Cancer 

I den vuxna människokroppen råder jämvikt mellan celler, som dör och de som 

nybildas. Rubbas jämvikten kan det leda till en obalans, vilket leder till att celler som 

nybildas ökar i antal. Det ökade antalet celler, som bildats börjar dela sig okontrollerat, 

på grund av en mutation och den ansamling av celler, som då bildas kallas tumör. 

Tumörer delas in i godartade eller elakartade tumörer. De elakartade tumörerna har en 

förmåga att sprida sig till omkringliggande vävnad och har en större tendens att sprida 

sig i kroppen, medan de godartade tumörerna inte har den förmågan (Sand, Sjaastad, 

Haug & Bjålie, 2006).       

 

Hjärntumör                       

Varje år diagnostiseras ungefär 1100 personer med primär hjärntumör, vilket innebär att 

det är den 11:e vanligaste cancerformen i Sverige. Hjärntumör drabbar alla åldrar, men 

är vanligast hos personer över 60 år (Cancerfonden, 2012). Förekomsten är högre hos 

män än hos kvinnor (Chandana, Movva, Arora & Singh, 2008).  

 

Enligt Chandana et al. (2008) har Världshälsoorganisationen, WHO klassificerat de 

primära hjärntumörerna utifrån lokalisering och från vilken typ av celler tumören utgått 
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från. Det är mycket ovanligt att primära hjärntumörer metastaserar utanför centrala 

nervsystemet. Enligt Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen (2006) finns det 

både godartade och elakartade hjärntumörer. Chandana et al. (2008) hävdar att 

riskfaktorerna att insjukna i hjärntumör är genetiska och miljömässiga. De miljömässiga 

faktorerna gäller främst höga doser av strålning. Dessutom finns riskfaktorer som inte är 

vetenskapligt beprövade, men som ändå visat sig ha ett samband med sjukdomen 

exempelvis alkohol, tobak och trauma mot hjärnan.  

 

Symtom 

Symtombilden hos en person med hjärntumör varierar, eftersom lokaliseringen för 

tumören spelar en stor roll för den symtombild som uppstår. Symtomen delas upp i 

generella och fokala. De initiala symtomen är ofta fokala, men vid ökad tumörstorlek 

kommer även de generella (Chandana et al., 2008). Fokala symtom kan yttra sig som 

förlamningar, epileptiska kramper, synfältsbortfall och talstörningar. Förändringar i de 

mentala funktionerna, som exempelvis personlighet, orienteringsförmåga, 

minnesstörningar, initiativförmåga och kognitiva förändringar är vanligt förekommande 

fokala symtom (Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen, 2006). De symtom 

Chandana et al. (2008) benämner som generella orsakas av ökad tumörstorlek. Enligt 

Onkologiskt centrum, Västra sjukvårdsregionen (2006) ger den ökade tumörstorleken 

en tryckstegring i hjärnan (intrakraniell tryckstegring), vilket ger symtom som 

huvudvärk, illamående, kräkningar, papillödem och dimsyn. Ett sent tecken på 

tryckstegring är medvetandepåverkan hos patienten, vilket är ett allvarligt tillstånd, som 

kräver omedelbar sjukvårdskontakt.  

 

Diagnos, behandling och prognos 

Diagnosen ställs genom bland annat anamnes, symtombild, röntgenundersökning, samt 

eventuellt vävnadsprov. Datortomografi är det första steget i utredning, därefter kan 

datortomografin kompletteras med magnetröntgen. Magnetröntgen ger en tydligare bild 

av tumören och ger viktig information inför kommande behandlingar (Onkologiskt 

centrum, Västra sjukvårdsregionen, 2006). Utredningen leder till en klassificering av 

tumören, vilket bestämmer vilken behandling patienten kommer att få. De vanligaste 

behandlingsformerna är operation, strålning och cytostatika. I vissa fall används alla tre 

behandlingar, men vanligast är operation och strålning (Chandana et al., 2008). 

Läkemedlet kortison är en hörnsten i behandlingen och minskar hjärnödem, som ofta 

uppstår på grund av tumören, ger symtomlindring och bättre livskvalitet för patienten. 

Läkemedlets negativa sida är att det har ett flertal biverkningar, som bland annat leder 

till ökad infektionskänslighet och psykiska symtom, som exempelvis oro (Onkologiskt 

centrum, Västra sjukvårdsregionen, 2006). Prognosen är varierande beroende på vilken 

tumör patienten har, ålder och fysisk status (Chandana et al., 2008). Strang (2004) 

nämner att prognosen är varierande, beroende på om tumören upptäcks i ett tidigt 

stadium. I de fall då växtsättet är godartat och om tumören kan avlägsnas kirurgiskt kan 

patienten botas, men många gånger är det inte så och prognosen är då dyster.  
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Anhöriga 

Begreppet anhöriga definieras av Socialstyrelsen (2004) som en individ inom familjen 

eller en person bland de närmaste släktingarna. James och Cornock (2008) beskriver 

däremot att det inte finns någon entydig definition av begreppet, trots att det används 

dagligen inom sjukvården. Anhöriga kan vara allt från make/maka till en nära vän. Det 

finns därmed ingen given regel, som förklarar vem som anses vara en anhörig. 

 

I en reviewartikel av Madsen och Poulsen (2011) har tidigare studier visat att cancer har 

stor påverkan på hela familjen och att anhöriga kan uppleva sämre hälsa än patienten. 

Enligt Socialstyrelsen (2002) är det känt att familjen är den främsta vårdgivaren till 

sjuka, äldre och funktionshindrade. Många anhöriga ser sig dock inte som vårdare utan 

ser det som en del av relationen, vilket medför att de ser det som en självklarhet att ta 

hand om en sjuk anhörig. En informell vårdgivare är en person som hjälper en anhörig 

med allt från socialt stöd, hushållssysslor, till tillsyn och omfattande omvårdnad. 

Arbetet är ofta ensamt, psykiskt och fysiskt påfrestande. Anhöriga är en betydande 

resurs för vård och omsorg av den sjuke, eftersom de är bekanta med patientens vanor 

och rutiner speciellt då patienten själv inte kan uttrycka önskemål och behov. Det är en 

kompetens som bör värdesättas inom den offentliga vården. 

 

Information 

Anhöriga har ett informationsbehov och hur informationen ges har stor betydelse för 

dem. De värdesätter om sjukvårdspersonal uppmärksammar och tilltalar dem, samt att 

de får närvara, när viktig information ges till patienten. Det krävs en öppenhet från 

vårdpersonalen att informera om en allvarlig diagnos. De bör ha en förmåga att kunna 

identifiera vilken information patienten och anhöriga är redo för. Informationen bör ges 

i dialogform, där familjen delar sina upplevelser. I dialogen bör vårdpersonalen vara 

lyhörd, för att kunna förstå vad som är viktigt för patienten och anhöriga i den situation 

de befinner sig i. Det ger anhöriga en känsla av att bli sedda (Sand, 2002). Enligt 

Madsen och Poulsen (2011) har tidigare studier om anhöriga till cancerpatienter visat att 

de har få tillfällen då de kan prata med sjukvårdspersonal om svårigheter i vardagen. 

Personalen frågar sällan eller aldrig anhöriga om de vill berätta om sin situation.  

 

Kris 

En kris är en påfrestning, som medför ett hot mot den fysiska existensen, den sociala 

tryggheten och de grundläggande möjligheterna till att känna sig tillfredsställd med sin 

situation. En människa kan under sitt liv konfronteras med händelser, som hon inte har 

någon kunskap om hur hon ska klara av. En stor påfrestning kan medföra en 

försvagning när det gäller handlingsförmåga, hantering av situationen och leda till att en 

kris utvecklas. Händelser, som inträffat under det inledande skedet i krisen, kan i 

efterhand vara svåra att minnas. En kris drabbar inte bara den enskilda individen, utan 

påverkar hela familjen (Cullberg, 2006).  

 

Anhöriga som lever med en person med hjärntumör kan handskas med en eventuell kris 

på tre olika sätt. Ett sätt var att anhöriga undvek krisen tills sjukdomens progress 

synliggjordes. Anhöriga beskrev då inte någon påtaglig kris vid tillfället då patienten 

fick sin diagnos. Mindre energi, sämre initiativförmåga och huvudvärk var dock 
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symtom, som anhöriga påvisade under denna krisprocess. Det andra sättet var att 

anhöriga drabbades av en omedelbar kris och patienten påvisade då påtagliga kognitiva 

symtom. Anhöriga insåg att den relation de haft förändrats och började anpassa sig till 

en relation av omhändertagande. Det tredje sättet var att anhöriga inte kände krisen 

påtaglig förrän hemkomsten och insåg först då att patienten förändrats och 

ömsesidigheten dem emellan lyste med sin frånvaro. 

 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Ett cancerbesked kan leda till en kris inom familjen och att varje enskild individ på egen 

hand försöker hantera det lidande, som de upplever (Cullberg, 2006). Enligt Eriksson 

(2005) delas lidande upp i fyra huvuddimensioner, något negativt och ont, någonting 

som människan utsätts för och tvingas leva med, en kamp och något meningsbärande, 

som leder fram till en försoning. Lidande beskrivs även, som en kamp mellan det onda 

och det goda. Lidande är att kämpa, utstå och försonas. Sjukdom är något, som berör 

hela människan och det liv som personen lever förändras. Sjukdom kan därmed medföra 

ett livslidande, som är ett hot mot hela människans existens och en förlust av 

möjligheter till att leva ett fungerande socialt liv. Livslidande är lidandet, som 

förknippas med livet, att vara människa.  

 

Lidande är något som påverkar vårt förhållande till världen, kroppen och omgivningen. 

Tillgången till livet har vi människor genom våra kroppar och då människan upplever 

ett lidande blir kroppen tydlig på ett speciellt sätt. Förändringen, som lidandet innebär, 

upplevs genom kroppen och medför en förändring av tillgången till livet. Människan har 

inte bara en kropp, utan är sin kropp och den subjektiva kroppen är både fysisk, psykisk, 

existentiell och andlig. Den subjektiva kroppen är fylld av våra erfarenheter, 

upplevelser, kunskap och det är genom den som vi erfar världen. En förändring 

påverkar människors syn på verkligheten, vilket kan medföra en förändrad livsvärld. 

Livsvärlden är den verklighet, som vi dagligen lever i. Livsvärlden ses som den levda 

världen och genom livsvärlden älskar, hatar, arbetar och tänker vi. I livsvärlden söker vi 

mening med livet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Lidandet 

medför en känsla av hopplöshet och för att lidandet ska kunna lindras behöver 

människan kunna uppleva någon form av hopp. Upplevelsen av hopp kan ge oss mod att 

våga möta lidandet (Eriksson, 2005). Upplevelsen av hopp kan ge kraft att hantera en 

svår livssituation. De, som ger upp hoppet, ser ingen möjlighet att ta sig ur den svåra 

situation de befinner sig i och svårigheterna känns överväldigande (Sand, 2002). 

 

Sjuksköterskeprofessionen  

Främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande är fyra 

grundläggande ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007). Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

uppger att det i sjuksköterskors kompetensområde ingår att främja hälsa och förebygga 

ohälsa. Ett annat ansvar sjuksköterskor har är att undervisa, informera och bemöta 

patienter, anhöriga och medarbetare på ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. 

Sjuksköterskor har som ansvar att stödja och vägleda anhöriga så att de får möjlighet att 

på ett optimalt sätt delta i vården och behandlingen. Vården ska ges ur ett 

helhetsperspektiv och med ett etiskt förhållningssätt, vilket bland annat innebär att 
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anhörigas och patientens erfarenheter och kunskaper bör tas till vara (Socialstyrelsen, 

2005). En god sjukvård innebär att patientens anhöriga involveras i vården, genom att 

personalen ser och lyfter fram deras roll och betydelse kan vården förbättras (Sand, 

2002).  

 

PROBLEMFORMULERING 

Diagnosen hjärntumör innebär en stor omställning för de drabbade och deras anhöriga. 

Då en patient diagnostiseras med en livshotande sjukdom, som hjärntumör kan det 

medföra att fokus läggs på den sjuke och anhörigas upplevelse av situationen glöms 

bort. När patienten sedan skrivs ut från sjukhuset läggs ett stort ansvar på anhöriga och 

de får ta vid där sjukhusvården slutade. Sjukdomen kan även leda till en förändrad 

relation. Den anhörige går från att ha haft en relation med en person med avsaknad av 

sjukdom till att nu leva med en person, som diagnostiserats med en livshotande 

sjukdom. Sjuksköterskor kan indirekt bidra till en bättre vård av patienter med 

hjärntumör genom att uppmärksamma deras anhöriga, eftersom det kan leda till en ökad 

trygghet inom familjen. Genom att uppmärksamma och bidra med ökad kunskap om 

anhörigas situation kan en större inblick ges i hur det är att vara anhörig och genom det 

kan sjuksköterskor stötta dem på ett adekvat sätt. I vården är patienten i fokus, vilket i 

vissa fall leder till att anhöriga blir osynliga. Studien önskar belysa hur anhöriga 

upplever den nya situation de ställs inför, då patienten successivt blir sämre i sin 

sjukdom och hur de upplever känslan av att bli vårdare till en anhörig.   

 

SYFTE 

Syftet är att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en patient som drabbats av 

hjärntumör. 

 

METOD 

En litteraturstudie valdes som metod för att besvara uppsatsens syfte. Enligt Friberg 

(2006b) skapar en litteraturstudie en översikt över kunskapsläget, vilket innebär att 

forskarna undersöker tidigare forskning inom ett område. Därefter sammanställs den 

redan befintliga forskningen för att skapa en samlad bild av kunskapsläget. Uppsatsen 

bygger på kvalitativa artiklar, som beskriver upplevelsen av att vara anhörig till en 

patient, som drabbats av hjärntumör.  

 

Datainsamling 

Under informationssökningen användes tankeprocessen, som beskrivs av Friberg 

(2006c). Första steget i tankeprocessen var att identifiera vad som skulle studeras. En 

inledande sökning gjordes i syfte att få svar på om det fanns litteratur inom det område 

som önskades studeras, vilken litteratur som fanns och om det tänkta problemet var ett 

problem som behöver utforskas ytterligare. Det visade sig att det fanns forskning inom 

det valda problemområdet och därmed kunde forskningsprocessen fortsätta till nästa 

steg.  
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Efter den inledande informationssökningen utfördes den egentliga informations-

sökningen. Enligt Östlundh (2006) leder den egentliga informationssökningen fram till 

den slutgiltiga data, som ligger till grund för uppsatsen. Innan den egentliga 

informationssökningen påbörjades användes Svensk MeSH (2000) för att finna lämpliga 

sökord att använda under kommande sökningar. De databaser som användes var Cinahl, 

Pubmed och Medline, eftersom dessa är databaser, som berör vård och omsorg. Olika 

sökord prövades och de sökord, som visade sig ge mest träffar som svarade på 

uppsatsens syfte var brain neoplasms, caregivers, brain tumour, coping, family, quality 

of life, adult och experience. Övriga sökord, se tabell 1.  

 
Tabell 1. Översikt över sökord/söktermer. 

 MeSH-term Major subject/Sökord 

Hjärntumör Brain Neoplasms Brain tumour 

Livskvalitet Quality of life  

Vårdgivare  Caregivers  

Anhörig Family   

Anpassning  Coping  

Vuxen  Adult 

Erfarenhet   Experience 

Malign  Malignant  

Uppfattning   Perception  

 

Enligt Segesten (2006) ska vetenskapliga artiklar vara möjliga att granska och för att 

studiens hållbarhet ska kunna granskas är det viktigt att artikeln har en tydlig struktur. 

Artiklarna ska vara uppbyggda utifrån bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och 

referenslista. Artiklarna ska ha publicerats i vetenskapliga tidsskrifter, vilket innebär att 

de har blivit granskade (Segesten, 2006). Inklusionskriterierna för uppsatsen är att 

artiklarna ska ha en vetenskaplig uppbyggnad och att de tidskrifter, som publicerat 

artiklarna ska vara vetenskapliga, tidskrifterna söktes därför upp i Serials Solutions 

(2011), Ulrichsweb. Övriga inklusionskriterier var att artiklarna ska finnas i fulltext utan 

att behöva beställas via fjärrlån, vara på engelska eller svenska, originalartiklar samt att 

artiklarna ska bygga på vuxnas (över 18 år) upplevelser. Artiklar som publicerats före 

2000 eller byggde på case exkluderades. Den egentliga informationssökningen 

resulterade i 16 artiklar, vars abstrakt svarade på uppsatsens syfte.   

 

Dataanalys 

Vi delade upp de utvalda artiklarna mellan oss och läste igenom dem, för att undersöka 

om de svarade mot syftet. Efter genomläsning av artiklarna gjordes en sekundärsökning 

i artiklarnas referenslistor, vilket resulterade i att ytterligare tre artiklar påträffades och 

lästes igenom. Enligt Östlundh (2006) görs sekundärsökningar i syfte att finna uppgifter 

från de träffar, som visat sig vara av intresse under tidigare sökningar. Urval ett 

resulterade i totalt 19 artiklar (se bilaga 1). Åtta artiklar exkluderades efter 

genomläsning, eftersom de inte svarade mot syftet. Elva artiklar (urval två, se bilaga 1) 

kvalitetsgranskades utifrån CASP-modellen (Public Health Resource Unit, 2006). En 

exkluderades efter granskningen på grund av bristande kvalitet. Uppsatsens data består 

därmed av tio artiklar (urval tre, se bilaga 1).  
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I uppsatsen har analysprocessen, som beskrivs av Friberg (2006a) använts som 

hjälpmedel för att komma fram till huvudteman och subteman. Analysprocessen består 

av fem steg, som inleds med att författarna än en gång läser igenom de valda artiklarna 

för att få en tydlig bild av innehållet i studierna. Fokus läggs på studiernas resultat. Steg 

två syftar till att identifiera nyckelfynden i artiklarnas resultat. Under steg tre görs en 

sammanställning av artiklarnas resultat. Under steg fyra läggs fokus på att jämföra 

studiernas resultat och finna likheter och skillnader. Sista steget är att skapa en ny helhet 

av artiklarnas resultat (Friberg, 2006a). Vi har genomfört de fem stegen genom att dela 

upp artiklarna mellan varandra och sedan läsa igenom artiklarna var för sig, med fokus 

på resultatet i studierna. Under läsningen gjordes en sammanfattning av de delar av 

artiklarnas resultat, som berörde anhörigas upplevelser. Därefter bytte vi artiklar, för att 

komplettera sammanfattningen med det som eventuellt uteslutits under första 

sammanställningen. Vi satte oss sedan ner tillsammans och från sammanfattningarna 

kunde likheter och skillnader identifieras från artiklarna. Likheter och skillnader 

färgkodades och genom färgkodningen skapades tre huvudteman, samt ett antal 

underteman till respektive huvudtema som tillsammans kommer att utgöra en ny helhet. 

Därefter gjordes en ny sammanfattning och det material, som skulle finnas med under 

varje tema och undertema i uppsatsen sammanställdes.   

 

RESULTAT 

Följande teman och underteman identifierades under analysen av litteraturen. 

 

Tabell 2.  Teman och underteman 

Tema  Undertema 

 

Mötet med sjukvården 

Diagnosbeskedet 

Informationens betydelse  

Personalens roll i vårdandet 

 

Förändrad livsvärld 

Förändrad relation  

Ökat ansvar för en fungerande vardag 

Stöd att hantera den nya situationen     

 

Ny vardag 

Känslomässig berg- och dalbana   

Splittrade framtidsdrömmar  

Döden och sorgen efter en förlorad kamp 

 

Mötet med sjukvården 

Det första mötet med sjukvården betyder mycket för upplevelsen av den kommande 

vården. Personalen spelar här en viktig roll i hur mötet och vården kommer att upplevas. 

 

Diagnosbeskedet 

Den första kontakten med sjukvården var en kritisk period (Edvardsson & Ahlström, 

2008). I tre studier rapporterade anhöriga att de befann sig i chock efter att patienten fått 

cancerbeskedet (Edvardsson & Ahlström, 2008; Lobb, Halkett & Nowak, 2011; 

Schubart, Kinzie & Farace, 2008). De uppgav känslor som rädsla, kaos, förtvivlan, 

overklighet och misstro mot beskedet (Edvardsson & Ahlström, 2008; Lobb et al., 
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2011), samtidigt som de upplevde en lättnad att patienten fått en diagnos (Edvardsson & 

Ahlström, 2008).  

 

Vid diagnostillfället informerade läkaren patienten och anhöriga om bland annat 

diagnos, prognos och behandling. De anhöriga uppgav att det var svårt att förstå och ta 

till sig information, när de fortfarande befann sig i chock efter att ha fått beskedet om 

diagnosen (Lobb et al., 2011). De anhöriga var enligt Arber et al. (2010) medvetna om 

att de fått information om diagnosen, men kunde inte komma ihåg vad som sagts. Lobb 

et al. (2011) beskriver dock att anhöriga hade en upplevelse av att de inte hade fått 

någon information. Studien av Schubart et al. (2008) visar på motsatsen att anhöriga 

hade tydliga och levande minnen av varje detalj den dagen då patienten fick 

diagnosbeskedet.  

 

Konversationen med vårdpersonalen, främst läkaren var betydelsefull för anhöriga i 

hanteringen av den egna krisen, som uppstod då patienten fick sin diagnos (Strang, 

Strang & Ternestedt, 2001). Få anhöriga hade en positiv upplevelse av samtalet, då de 

fick beskedet om diagnosen. Vid diagnostillfället saknade anhöriga medkänslor och 

empati från personalen, samtidigt som de upplevde det betydelsefullt att läkaren delgav 

något positivt då diagnosen diskuterades. Hoppet togs ifrån anhöriga när de fick 

beskedet, samtidigt som de förnekade diagnosen. De anhöriga försökte förneka 

patientens diagnos, i hopp om att den dystra prognosen inte gällde patienten och att alla 

människor är olika (Lobb et al., 2011).   

 

Informationens betydelse  

De anhöriga upplevde samtalet med läkaren som mycket betydelsefullt och läkaren var 

den viktigaste informationskällan. Läkaren var den person, som de hade störst 

förtroende för, men tiden med läkaren var dock begränsad och anhöriga upplevde att de 

inte fick sitt informationsbehov tillgodosett (Schubart et al., 2008). De anhöriga 

önskade information om vad som väntade dem och hur de skulle vårda patienten, men 

den informationen var svår att få. De upplevde att informationen, som gavs, var 

otillräcklig, deras frågor förblev obesvarade och de visste inte var de skulle finna 

informationen (Edvardsson & Ahlström, 2008; McConigley, Halkett, Lobb & Nowak, 

2010). Senare under sjukdomstiden lärde sig de flesta anhöriga dock att söka 

information från sjukvårdspersonalen (Schubart et al., 2008). Många anhöriga var 

kritiska mot den information de fått på sjukhuset, men efter att de fått en remiss till en 

specialistsjuksköterska inom onkologi upplevde anhöriga att kvaliteten på 

informationen förbättrades. De anhöriga upplevde att specialistsjuksköterskorna hade 

mer kunskap och kunde därmed ge mer utförlig information och stöd jämfört med 

allmänsjuksköterskan (Arber et al., 2010).  

 

De snabba förändringar som anhöriga upplevde vid beskedet om diagnosen och 

kommande behandling innebar att de behövde tillgång till information omgående, 

främst om praktiska frågor så att de kunde göra upp nya planer inför framtiden 

(McConigley et al., 2010). En studie visar att anhöriga var mer intresserade av frågor 

rörande framtiden än vad patienten var (Salander & Spetz, 2002). Några anhöriga hade 

en negativ upplevelse av att patienten fick onödig information om eventuella händelser, 

som skulle kunna inträffa (Wideheim, Edvardsson, Påhlson & Ahlström, 2002). 
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Anhöriga uppgav att det var av största vikt att de fick information om prognosen i rätt 

ögonblick och inte i samband med att de fick besked om diagnosen för att de skulle 

kunna ta till sig informationen (Lobb et al., 2011). Både de anhöriga och patienten 

kände sig förvirrade av medicinska termer som sjukvårdspersonalen använde sig av, 

exempelvis hjärntumör och malign. De anhöriga förstod inte läkaren då han förklarade 

att hjärntumören växte långsamt och de upplevde att läkaren inte gav informationen så 

att de förstod (Wideheim et al., 2002).  

 

Majoriteten av de anhöriga använde Internet för att söka ytterligare information om 

diagnosen, för att hjälpa dem att behålla hoppet (Arber et al., 2010). Internet fungerade 

som ett stöd genom kontakt med andra familjer i samma situation och anhöriga fann då 

ett sätt att få dela sina tankar och känslor (Schubart et al., 2008; Sherwood, Given, 

Doorenbos & Given, 2004). En del anhöriga upplevde det dock negativt att söka egen 

information eftersom det kunde vara deprimerande att få ytterligare information, som 

gav ökad ångest och oro. Värdefulla och användbara ansågs de webbsidor, som 

vårdpersonalen rekommenderade till anhöriga. Några anhöriga undvek dock Internet 

medvetet, eftersom de var rädda för vad de kunde hitta (Arber et al., 2010).  

 

Personalens roll i vårdandet 

Efter diagnosbeskedet upplevde anhöriga generellt att sjukvårdspersonalen hade ett bra 

bemötande, att de lyssnade tålmodigt på vad de hade att säga och besvarade frågor 

(Wideheim et al., 2002). De beskrev sjukvården som ovärderlig, värdefull, stödjande 

och empatisk (Sherwood et al., 2004). Trots inadekvat information var anhöriga nöjda 

med den vård patienten fick (Schubart et al., 2008). De anhöriga upplevde att 

personalen hade mycket att göra och tyckte att personalens tempo var högt (Schubart et 

al., 2008; Strang et al., 2001). Personalen var utarbetad, vilket gjorde att den inte hade 

tid. Det medförde att anhöriga undvek att fråga om saker, som bekymrade dem (Strang 

et al., 2001). De anhöriga undvek att ställa för många frågor till läkaren av rädsla för att 

kränka den. De litade på att läkaren skulle fatta beslut om behandling för patienten. 

Trots det hade de en känsla av att patienten inte fick den bästa behandlingen, men de 

visste inte hur de skulle handskas med dessa tankar (Schubart et al., 2008). 

 

De anhörigas och personalens relation påverkades negativt, när anhöriga kände att de 

inte behandlades med respekt och/eller ignorerades. De kände sig underlägsna 

sjukvården och upplevde att sjukvården besatt all makt. De anhöriga kände sig 

kraftlösa, när deras önskningar ignorerades (Edvardsson & Ahlström, 2008). När de inte 

fick sina behov tillgodosedda, kände de sig ledsna, besvikna, ignorerade och hade en 

känsla av att vara i vägen (Edvardsson & Ahlström, 2008; Strang et al., 2001). Det som 

bidrog positivt till en bättre relation mellan personalen och anhöriga var att personalen 

förstod och sa att diagnosen berörde hela familjen. Då anhöriga fick möjlighet att delta i 

vården av patienten, samt i beslutsfattandet kände de sig säkra och sedda. De upplevde 

att de blev behandlade med respekt, fick den tid de behövde, samt fick möjlighet att 

föreslå förbättringar i patientens vård (Edvardsson & Ahlström, 2008).  

 

Två stora områden som enligt anhöriga behövde förbättras i vården var det emotionella 

och psykiska stödet, samt informationen (Edvardsson & Ahlström, 2008). I Strang et al. 

(2001) förklarar anhöriga det uteblivna stödet med en teori om varför helhetssynen i 
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vården uteblev och då främst med tanke på det existentiella stödet från personalen. 

Deras teori var att personalen fått medicinsk utbildning, vilket i vissa fall ledde till att 

de glömde bort känslorna. De anhöriga tolkade det som om personalen hade en egen oro 

inför hur de skulle bemöta anhörigas och patientens känslor, vilket medförde att de 

gömde sig bakom medicinska termer. Existentiellt stöd förknippades med att se 

personen, ge tid och lyssna på vad patienten och anhöriga hade att säga. Många 

anhöriga var nöjda med att personalen utförde medicinska uppgifter och hade inte 

förväntat sig existentiellt stöd, men de som önskade det blev upprörda när behovet ej 

blev tillgodosett. 

      

Förändrad livsvärld 

Sjukdomen ledde till en successiv försämring av patientens hälsa, vilket medförde en 

förändrad livsvärld för både patienten och deras anhöriga.  

 

Förändrad relation  

Tre studier visade att anhöriga kände sig oförberedda inför olika situationer, som skulle 

kunna uppstå på grund av sjukdomen (McConigley et al., 2010; Schubart et al., 2008; 

Sherwood et al., 2004). De anhöriga kände sig otillräckligt förberedda inför den uppgift 

som låg framför dem, samt att hantera problem som kunde uppstå i hemmet (Schubart et 

al., 2008; Sherwood et al., 2004). Sherwood et al. (2004) nämner att anhöriga uppgav 

att de fått information om kognitiva och neurologiska förändringar, men de kände sig 

ändå oförberedda, när förändringarna visade sig hos patienten.  

 

De anhöriga upplevde ibland en social död hos patienten, framförallt då 

personlighetsförändringar blev allt tydligare (Adelbratt & Strang, 2000). Hjärnkirurgi 

gav förändringar gällande patientens hälsa både fysiskt, mentalt och socialt. De 

anhöriga levde nu med en partner, som inte längre hade någon möjlighet att ta samma 

ansvar i förhållandet som tidigare, vilket medförde att anhöriga nu fick andra 

ansvarsförhållanden och roller i relationen (McConigley et al., 2010). Efter beskedet om 

diagnosen ändrades parets relation, roller och ansvar. De anhöriga levde nu med en 

partner, som hade blivit en person med en hjärntumör och anhöriga upplevde 

situationen som stressande (McConigley et al., 2010; Schubart et al., 2008). Det som 

avgjorde hur familjen hanterade de förändringarna de var tvungna att genomföra var 

bland annat beroende av tidigare erfarenheter och upplevelser i livet (Schubart et al., 

2008). De symtom, som patienten uppvisade medförde att anhöriga snabbt involverades 

i vårdandet av patienten. De kände sig oförberedda att ta på sig den rollen och de kände 

sig tvingade att lära sig vårda (McConigley et al., 2010).  

 

Två studier uppgav att anhöriga kände det psykiskt och fysiskt påfrestande att ge vård, 

partnern blev en börda för dem och de upplevde ilska, frustration och skuld då de 

förlorade tålamodet (Edvardsson & Ahlström, 2008; Sherwood et al., 2004).  En av 

studierna förklarar dock att trots att anhöriga upplevde svårigheter med att ta på sig 

rollen som vårdare, så fanns det några som såg positivt på vårdandet. De såg vårdandet 

som en gåva och kände sig tacksamma och ärade av att få vårda och uppgav att 

relationen till partnern förbättrades, samt att de kunde ta lärdom av sin partner 

(Sherwood et al., 2004). De förändrade rollerna som familjen tvingades genomgå 
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medförde dock en sämre relation mellan anhöriga och patienten (Edvardsson & 

Ahlström, 2008; Salander & Spetz, 2002). En av studierna förklarar det genom att 

anhöriga upplevde en förlust av ömsesidighet och intimitet i relationen, som 

förknippades med de förändrade roller, som familjen tvingades till. De anhöriga 

berättade också att de upplevde svårigheter med att nå patienten, vilket ledde till att 

kommunikationen dem emellan försämrades (Edvardsson & Ahlström, 2008). Salander 

och Spetz (2002) fokuserar i sin studie på anhörigas och patientens sätt att hantera den 

svåra situation de befann sig i. Patientens kognitiva förändringar medförde att patienten 

inte hade någon sjukdomsinsikt och avvisade anhöriga, då de försökte prata om den 

svåra situationen. Det påverkade anhöriga känslomässigt och de kände sig uteslutna och 

ångestfyllda. Till slut accepterade anhöriga patientens syn på situationen, för att inte öka 

bördan för patienten. Dock fick det konsekvenser för relationen, paret levde i olika 

verkligheter och sjukdomen medförde att paret gled isär på grund av att de inte skapat 

någon gemensam grund i hur situationen skulle hanteras.   

 

Ökat ansvar för en fungerande vardag 

De symtom, som patienten påvisade, ökade bördan för anhöriga, vilket medförde att de 

fick ta på sig ett ökat ansvar i vardagen (Sherwood et al., 2004; Wideheim et al., 2002). 

Fem studier uppger att anhöriga i vardagen fick nya uppgifter, som de tvingades ansvara 

för, för att få en fungerande vardag (Arber et al., 2010; McConigley et al., 2010; 

Schubart et al., 2008; Sherwood et al., 2004; Wideheim et al., 2002). Uppgifter som 

tidigare varit patientens ansvar i hemmet, fick nu anhöriga lära sig att ansvara för 

(Sherwood et al., 2004). De anhöriga tog på sig mer ansvar efter utskrivningen från 

sjukhuset. De ansvarade bland annat, för att hjälpa patienten med aktiviteter i vardagen, 

såsom hygien och inköp. De utförde även sjuksköterskeuppgifter, exempelvis byte av 

förband (Schubart et al., 2008). Två studier uppger att anhöriga fick ta ansvar för 

patientens medicinering, på grund av patientens kognitiva förändringar (Arber et al., 

2010; McConigley et al., 2010). Ansvaret för uppgifter i hemmet ansvarade anhöriga för 

helt på egen hand, utan hjälp från kommunen (Schubart et al., 2008). De anhöriga 

tvingades att ta beslut om hur de skulle kombinera vården av patienten och sitt arbete. 

Mycket tid lades på patientens vård, som exempelvis köra till medicinska behandlingar 

(McConigley et al., 2010). Enligt två studier upplevde anhöriga svårigheter med att 

anpassa sig till arbete utanför hemmet och de tog ledigt från jobbet för att stödja 

patienten, vilket i sin tur ibland medförde ekonomiska problem (Schubart et al., 2008; 

Wideheim et al., 2002).  

 

De anhöriga beskriver att de inte ställde några krav på patienten och tog på sig ett ökat 

ansvar för att minska känslan av skuld (Wideheim et al., 2002). Det ökade ansvaret 

medförde en känsla av att tiden inte räckte till. Anhöriga tvingades till att ta svåra 

emotionella beslut, som gick ut över övriga familjemedlemmar (Schubart et al., 2008). 

Två studier förklarar att anhöriga kände sig socialt isolerade (McConigley et al., 2010; 

Schubart et al., 2008). Ansvaret att vara vårdare upplevde anhöriga som stressande, men 

hade trots det svårt att lämna patienten. De valde att inte be om hjälp av rädsla för att 

det kunde hända patienten något då de var frånvarande, trots att de kände ett stort behov 

av att få tid för sig själva (McConigley et al., 2010). Det stora ansvaret anhöriga 

tvingades ta, var på gränsen av vad de klarade av (Edvardsson & Ahlström, 2008). 
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Stöd att hantera den nya situationen  

De anhöriga upplevde svårigheter med att veta vart de skulle vända sig då de kände ett 

behov av stöd. De vände sig då till familj och vänner för att få emotionellt stöd i den 

svåra situation de befann sig i (McConigley et al., 2010; Sherwood et al., 2004). 

Sherwood et al. (2004) beskriver att anhöriga upplevde ett stort stöd från vänner och 

familj. De hjälpte anhöriga att erhålla information, som gavs från sjukvården, samt 

hjälpte till med att dela ansvaret för vardagen, som exempelvis matlagning. Några 

anhöriga upplevde det svårt att be om hjälp och kunde känna skuld då de fick hjälp av 

vänner och familj. De förklarade att det som var lättast att be om hjälp om var praktiska 

saker. I de fall där anhöriga inte fick något stöd från vänner och familj upplevdes en 

ökad belastning, frustration och ilska, som i vissa fall även kvarstod efter det att 

patienten avlidit. Wideheim et al. (2002) förklarar att anhöriga spenderade mindre tid 

med vänner och familj, för att ha tid med alla nya uppgifter, som de tvingades ta itu 

med.   

 

Ny vardag 

De anhöriga upplevde sjukdomsperioden som omvälvande och tvingades acceptera en 

oviss framtid och möta en ny vardag.  

 

Känslomässig berg- och dalbana 

Perioden efter att patienten fick sin diagnos upplevdes som en resa med toppar och 

dalar, innehållande många känslor och upplevelser (Edvardsson & Ahlström, 2008). 

Förnekelse av patientens diagnos var vanligt. Förnekelsen kvarstod ofta tills anhöriga 

inte längre klarade av att själva ta hand om patientens kognitiva och fysiska symtom 

och var tvungna att ta hjälp av sjukvården. Det var först då, som flertalet anhöriga 

accepterade patientens diagnos (Schubart et al., 2008). Två studier tar upp känslan av 

osäkerhet och otrygghet i förhållande till tumören. De anhöriga upplevde en osäkerhet, 

oro och ångest över behandling, överlevnad och om tumören skulle växa (Edvardsson & 

Ahlström 2008; Wideheim et al., 2002). Många anhöriga var rädda och oroade för att 

mista patienten (Wideheim et al., 2002). Rädslan gjorde att anhöriga tog mer och mer 

ansvar rörande patientens sjukdom och överlevnad (Adelbratt & Strang, 2000). En 

studie tar även upp känslan av otrygghet och osäkerhet förknippat med vardagen. De 

anhöriga orkade bara ta dagen som den kom och vågade inte åka iväg eller planera inför 

framtiden, eftersom de ville vara med patienten vid eventuella försämringar. De 

anhöriga som jobbade utanför hemmet hade under arbetsdagen frekventa kontakter med 

patienten via telefon (Wideheim et al., 2002). Två studier tar upp den begränsade 

friheten som sjukdomen innebar för anhöriga (Edvardsson & Ahlström, 2008; 

Sherwood et al., 2004). De kände en oro över säkerheten i hemmet, på grund av 

patientens kognitiva och fysiska nedsättningar, exempelvis att patienten skulle glömma 

att stänga av spisen (Sherwood et al., 2004). De anhöriga kände en rädsla för att 

patienten skulle få ett krampanfall, när den anhörige inte var närvarande, vilket 

begränsade deras frihet och gav en upplevelse av isolering (Edvardsson & Ahlström, 

2008).  

 

De anhöriga kände att vissa känslor var tabubelagda, exempelvis då de kände agg och 

irritation mot patienten. De utvecklade även sömnstörningar och kände sig utslitna, 
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vilket de beskrev som en känsla av skörhet (Edvardsson & Ahlström, 2008). De 

anhöriga var medvetna om att de var tvungna att ta hand om sig själva, försöka äta och 

sova bra, men upplevde det svårt att åstadkomma på grund av den nya situationen 

(McConigley et al., 2010; Wideheim et al., 2002). Majoriteten av de anhöriga kände 

ingen skuld mot sjukdomen eller situationen. De förknippade inte sjukdomen med skuld 

eller straff, utan förklarade den istället med miljö eller biologiska faktorer. Däremot 

upplevde många anhöriga överlevnadskuld, de pratade om att de förmodligen kommer 

att gå bort före patienten i exempelvis en olycka som kan inträffa när som helst 

(Adelbratt & Strang, 2000).    

 

Anhöriga upplevde den begränsade friheten som negativ, eftersom patienten hade blivit 

beroende av dem. Vissa anhöriga säger dock motsatsen och hade en positiv känsla av att 

vara behövd (Edvardsson & Ahlström, 2008). De anhöriga berättade även om känslan 

av hopp (Schubart et al., 2008). Hoppet var ofta relaterat till patientens behandling. 

Vetskapen om att den nyaste och bästa behandlingen erbjöds patienten, regelbunden 

kontakt med läkaren, samt få svar på frågor gav hopp. Anhöriga var medvetna om att 

det var viktigt att behålla hoppet inom familjen, eftersom det fick följder på hur 

kontakten i familjen utvecklade sig efter diagnosen (Wideheim et al., 2002). Det var 

viktigt för anhöriga att finna en mening efter att de accepterat diagnosen. De anhöriga 

försökte finna någon form av mening i situationen och frågade sig därför varför just de 

drabbats. Flera anhöriga fick hjälp i sökandet efter mening genom att få ytterligare 

information om sjukdomen (Schubart et al., 2008). De trodde inte att läkaren kunde 

förutspå framtiden för patienten och hur länge han eller hon skulle leva och de valde 

därför att behålla hoppet och tron (Lobb et al., 2011).  

 

Splittrade framtidsdrömmar 

Beskedet om hjärntumören gjorde framtiden oviss, vilket medförde att anhöriga och 

patienten tvingades ändra sina planer inför framtiden, samt göra omprioriteringar i 

vardagen (McConigley et al., 2010). De anhöriga beskrev att de upplevde att läkarna 

undvek att svara på frågor, som berörde framtiden och chansen till överlevnad. Istället 

fick de rådet att ta en dag i taget (Wideheim et al., 2002).  

 

Tre studier beskriver de känslor, som anhöriga upplevde, när det gäller framtiden 

(Edvardsson & Ahlström, 2008; Schubart et al., 2008; Wideheim et al., 2002). De 

anhöriga uttryckte en ilska gentemot patienten och sjukvården. Ilskan och kritiken de 

uttryckte mot personalen var egentligen en ilska över sjukdomen och att de inte fick den 

framtid, som de önskat (Schubart et al., 2008). Anhöriga oroade sig inför framtiden och 

de uttryckte en uppgivenhet när det gäller drömmar och ambitioner (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). En studie uppger att anhöriga inte såg någon framtid, utan bara 

lidande. De kände sig maktlösa och hade ingen möjlighet att påverka situationen 

(Wideheim et al., 2002). Människor i anhörigas närhet, exempelvis barn och barnbarn 

kunde vara en hjälp att se positivt på livet, vilket hjälpte anhöriga med en positivare syn 

på framtiden och gjorde de negativa känslorna mindre påtagliga. En tro på människans 

egen förmåga till helande och en tro på gud var något som kunde ge hopp inför 

framtiden (Edvardsson & Ahlström, 2008). De anhöriga började planera framtiden 

relativt snart efter diagnostillfället. De planerade begravningen och lärde sig saker, som 
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de inte kunnat tidigare för att kunna klara sig på egen hand då patienten inte längre finns 

i livet (Adelbratt & Strang, 2000).    

 

Döden och sorgen efter en förlorad kamp 

De anhöriga kände ett behov av att få veta vad som förväntades av dem och vad 

sjukdomen skulle komma att innebära. De hade exempelvis frågor om hur de skulle 

berätta för människor i sin omgivning och hur det kommer att bli efter partnerns död. 

Frågorna ställde krav på tillräcklig information från läkaren (Strang et al., 2001). De 

flesta anhöriga accepterade döden efter diagnostillfället och frågade läkaren om bland 

annat överlevnad och behandling (Wideheim et al., 2002). Döden var ständigt 

närvarande, vilket gjorde att anhöriga levde sitt liv i närheten av döden (Adelbratt & 

Strang, 2000; Wideheim et al., 2002). En studie uppger att någon levde med förnekelse 

till och med efter det att patienten avlidit och kände skuld över att de inte gjort mer 

(Schubart et al., 2008). Två studier tar upp hur anhöriga upplevde kommunikationen 

runt döden (Salander & Spetz, 2002; Strang et al., 2001). Salander och Spetz (2002) tar 

upp anhörigas och patientens sätt att kommunicera kring döden. Antingen pratade paret 

öppet om döden eller så pratade de inte alls om den. Många par pratade om döden utan 

att använda ordet, det fanns en rädsla av att uttala ordet död. Det fanns dock en 

medvetenhet om att döden kommer. Enligt Strang et al. (2001) hade anhöriga en 

upplevelse av att ingen pratade med dem om liv och död, vilket ledde till nedstämdhet 

och depression.  

 

En studie beskriver anhörigas tankar kring livets slut. De anhöriga berättade att det 

under den tiden var mycket viktigt med emotionellt och fysiskt stöd, för att de sista 

dagarna i patientens liv skulle bli fridfulla. De anhöriga försökte skapa en lugn och 

trivsam miljö, samt strävade efter att patienten skulle få avlida i hemmet. Något som 

beskrevs som stressande var att ge emotionell tröst, samtidigt som det fanns en fördel 

med det. Det fick nämligen anhöriga och patienten att bara vara och att exempelvis 

lyssna på musik tillsammans kunde skapa en känsla av frid. De anhöriga hade även 

tankar om hur det skulle bli efter patientens död och försökte förbereda sig för livet efter 

döden. Anhöriga uppmanade människor i samma situation att ta vara på tiden bland 

annat genom att resa tillsammans (Sherwood et al., 2004). De anhöriga kunde hantera 

sorgen bättre om de fick arbeta fysiskt (Wideheim et al., 2002). En studie nämner att 

några anhöriga startade den sörjande processen redan då patienten var i livet, medan 

andra hade svårt att börja sörja. Några anhöriga beskrev att det var svårt att gå från 

rollen som vårdare till att börja sörja en familjemedlem (Sherwood et al., 2004). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med uppsatsen var från början att studera sjuksköterskors betydelse i mötet med 

en patient som drabbats av hjärntumör. Då litteratursökningen påbörjades kunde dock 

inte tillräckligt med material påträffas som behandlade detta område. Under 

litteratursökningen riktade vi istället in oss på ett annat problemområde, nämligen 

upplevelsen av att vara anhörig till en patient, som drabbats av hjärntumör. Vi fann det 

intressant att studera anhörigas upplevelse, eftersom vi av egna erfarenheter observerat 

att sjuksköterskor kan uppleva en osäkerhet i mötet med patientens anhöriga.  
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En litteraturstudie utfördes, som bygger på kvalitativa artiklar. Till en början 

inkluderades dock även kvantitativa artiklar, men eftersom de artiklarna inte svarade på 

syftet eller beskrev anhörigas upplevelser lika tydligt som de kvalitativa artiklarna 

exkluderades dem. Friberg (2006a) beskriver att kvalitativa studier syftar till att skapa 

en ökad förståelse, vilket gör att läsaren kan få en bättre förståelse för människors 

upplevelser, erfarenheter och behov. Efter att de valda artiklarna granskats utifrån 

Public Health Resource Unit (2006), CASP-modellen exkluderades en kvalitativ artikel, 

på grund av att den inte uppfyllde flera kriterier som beskrivs i granskningsmallen. Vi 

valde att använda oss av CASP-modellen som granskningsmall, eftersom den är utförlig 

och då den gåtts igenom kan granskaren tydligt avgöra om artikeln är vetenskaplig eller 

ej. Under litteratursökningen fann vi att forskningsområdet var begränsat, vilket 

medförde att en relativt bred tidsram valdes för att få tillgång till tillräcklig mängd data. 

Uppsatsens data består därför av artiklar från 2000 och framåt. Artiklar beställdes inte 

via fjärrlån, trots den begränsade tillgången till artiklar, eftersom det kan vara svårt att 

se om artiklar besvarar syftet utifrån att enbart ha tillgång till abstrakt. Under 

analysprocessen läste vi artiklarnas resultat var för sig och gjorde en sammanfattning av 

studiernas resultat. Därefter diskuterades huvudfynden i artiklarna och det visade sig att 

båda gjort liknande reflektioner, vilket styrker uppsatsens trovärdighet. 

 

Artiklarna, som utgör uppsatsens data, kommer från Australien, Storbritannien, Sverige 

och USA, vilket kan ses som en svaghet med studien. Artiklar från övriga världsdelar 

exempelvis Asien, hade stärkt trovärdigheten. Någon större skillnad mellan länderna 

kunde dock inte identifieras under analysen av artiklarna, därför anser vi att uppsatsens 

resultat kan ses som trovärdigt. En annan svaghet med studien kan vara att i de utvalda 

artiklarna bestod majoriteten av de som deltog i studierna av kvinnor. Totalt i de tio 

artiklarna intervjuades 220 anhöriga, varav 25 män och 93 kvinnor. I sex artiklar 

framgår det inte om det var kvinnor eller män, som intervjuades, (102 anhöriga). I 

uppsatsens bakgrund nämns det att de flesta, som insjuknar i hjärntumör är män, vilket 

kan vara en förklaring till könsfördelningen i artiklarna.  

 

Socialstyrelsen (2004) definierar begreppet anhörig som en familjemedlem eller nära 

släkting. Enligt James och Cornock (2008) finns det dock inte någon enhetlig definition 

av begreppet anhörig och ingen given regel, som säger vad en anhörig är. Begreppet 

anhörig används istället för närstående, eftersom de flesta artiklar som uppsatsens 

resultat bygger på använder ordet anhörig. Av egna erfarenheter används också 

begreppet anhörig och inte närstående ute i kliniken och därmed känns det mer naturligt 

att använda anhörig. Alla anhöriga i artiklarna är inte alltid make eller maka, utan kan 

vara förälder eller barn. Majoriteten är dock make eller maka och när artiklarna 

förklarar det ökade ansvar och den ändrade rollfördelningen läggs fokus på partnern i 

relationen. Därför har även vi valt att skildra det såsom det beskrivs i artiklarna under 

temat förändrad livsvärld och undertemat döden och sorgen efter en förlorad kamp.  

 

Fem artiklar berör specifika hjärntumörer, exempelvis höggradigt gliom, (se bilaga 2). 

Vi har dock valt att inte fokusera på någon specifik form av hjärntumör. Anhörigas 

upplevelser var liknande oavsett vilken typ av hjärntumör och tillgången till material 

skulle ha blivit alltför begränsad om vi skulle valt att rikta in oss på en specifik 

cancerform. Fem artiklar handlar om både patienters och anhörigas upplevelser, (se 
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bilaga 2). Vi har för att få tillräcklig mängd data valt att inkludera dessa artiklar, men i 

uppsatsens resultat har enbart det som tydligt skildrar anhörigas upplevelse inkluderats.  

 

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att belysa upplevelsen av att vara anhörig till en patient, som drabbats 

av hjärntumör. Efter att ha läst artiklarna och sammanställt det till en ny helhet, anser vi 

att syftet har blivit besvarat. I resultatet framkommer det att anhöriga upplevde, att 

vården var bristande inom några områden. Därför är det betydelsefullt att diskutera de 

områden, som enligt anhöriga behövde förbättras, eftersom vi i vår studie ska kunna 

bidra med förslag till hur vården ska kunna förbättras.  

 

Mötet med sjukvården 

I uppsatsens resultat beskrivs anhörigas upplevelser av deltagandet i vården och 

upplevelsen av tillgången till information. Edvardsson och Ahlström (2008); 

McConigley et al. (2010) beskriver, att anhöriga har ett stort informationsbehov och att 

information var mycket betydelsefull för dem, men att anhöriga upplevde att de inte fått 

tillräcklig information. Upplevelsen av bristande information är inte utmärkande för 

anhöriga till patienter med hjärntumör utan har även rapporterats i studier, som berör 

andra cancerformer bland annat av Brobäck och Berterö (2003); Eriksson och Lauri 

(2000). Edvardsson och Ahlström (2008); Strang et al. (2001) nämner bland annat i sina 

studier, att relationen mellan anhöriga och personal påverkas negativt då anhöriga inte 

respekteras och/eller ignoreras, samt att empati och medkänsla saknades från 

personalen.  Edvardsson och Ahlström (2008) uppger, att om personalen förstår att 

situationen påverkar hela familjen, samt att personalen ser de anhöriga påverkas 

relationen dem emellan positivt. Det exemplifieras och styrks även i en studie av 

Andershed och Ternestedt (2000).  

 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005), 

ska sjuksköterskor förebygga ohälsa, informera och bemöta anhöriga och patienter på 

ett empatiskt, lyhört och respektfullt sätt. Uppsatsens resultat tyder på att anhöriga inte 

blev bemötta såsom det beskrivs i kompetensbeskrivningen, vilket exemplifieras i 

Edvardsson och Ahlström (2008); Strang et al. (2001). Under vår analys av artiklarna 

diskuterades möjliga anledningar till att anhöriga upplevde, att vården inte bemötte 

dem, som det beskrivs i kompetensbeskrivningen. Vi förmodar att det kan finnas ett 

flertal anledningar till att sjuksköterskor brister i bemötande och informationsgivning, 

bland annat okunnighet, rädsla, stress och bristande självreflektion. Enligt Strang et al. 

(2001) kan sjuksköterskors egen oro inför att bemöta anhörigas och patientens känslor 

medföra att sjuksköterskor gömmer sig bakom medicinska termer. De anhöriga hade en 

egen teori om varför helhetssynen i vårdandet uteblev och den var att personalen hade 

fått medicinsk utbildning, vilket medförde att de glömde bort känslorna. Det som 

framkommer från anhörigas berättelser enligt Strang et al. (2001), tror vi är något som 

kan förekomma i vården. Sjuksköterskors bristande helhetssyn tror vi kan bero på 

okunnighet och rädsla, vilket grundar sig i att de inte fått tillräckligt med utbildning i 

hur de ska bemöta människor, som befinner sig i svåra situationer. Det är betydelsefullt 

att ha reflekterat över sin roll som sjuksköterska, för att få en helhetssyn av vårdandet 

och våga gå in i mötet med anhöriga. Enligt Strang et al. (2001) upplevde anhöriga att 
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personalen var utarbetad, vilket medförde att den inte hade tid. Vi tror att stress och 

tidsbrist kan leda till att sjuksköterskor undviker att ställa frågor om hur anhöriga 

upplever sin situation. Sjuksköterskorna undviker att fråga, eftersom de känner att de 

inte har tid att lyssna på svaret från anhöriga eller ge det stöd som anhöriga hade önskat 

och behövt. 

 

Resultatet visade tydligt att anhöriga gick in i en kris, då patienten fick diagnosen 

hjärntumör. Anhörigas upplevelse av en kris exemplifieras i artiklarna, bland annat 

genom påvisade skillnader att ta till sig information vid diagnostillfället. Enligt Lobb et 

al. (2011) befann sig anhöriga i en kris efter diagnosen och hade en känsla av att de inte 

fått någon information. Arber et al. (2010) säger, att anhöriga var medvetna om att de 

fått information men kunde inte komma ihåg den. Schubart et al. (2008) uppger dock att 

anhöriga kom ihåg varje detalj då patienten fick sin diagnos. Händelser, som inträffat 

under det inledande skedet av krisen, kan enligt Cullberg (2006) vara svåra att minnas. 

Vi har uppmärksammat att vid läkarsamtal är det vanligast att patienten och anhöriga är 

närvarande. Under samtalet läggs mycket fokus på patienten och personalen uppmuntrar 

ofta patienten att ha med sig någon som stöd. Personalen tar ofta för givet att anhöriga 

ska komma ihåg vad som sagts, eftersom det inte är anhörigas livsvärld som har blivit 

hotad. Dahlberg et al. (2003) beskriver att livsvärlden är den verklighet vi dagligen 

lever i. Patienten ingår i anhörigas livsvärld och de lever nära varandra. Därför tror vi 

att även anhörigas livsvärld förändras. Då läkaren ska informera om en allvarlig diagnos 

skulle det kunna upplevas, som betydelsefullt för både patienten och anhöriga att en vän 

närvarar. Sherwood et al. (2004) nämner i sin studie att vänner var ett stöd för de 

anhöriga och hjälpte till att erhålla information, som gavs på sjukhuset. Vi tror att 

vännens livsvärld inte påverkas lika radikalt som de anhörigas, vilket kan medföra att 

vännen lättare kommer ihåg informationen. En väns närvaro vid läkarsamtalet skulle 

kunna överföras till andra situationer i vården, då patientens och anhörigas livsvärld 

förändras. Enligt Lobb et al. (2011) saknade anhöriga empati och medkänsla från 

personalen vid diagnostillfället. Vi tror att sjuksköterskors empati och medkänsla kan 

förbättras genom närvaro vid samtalet, då patienten får diagnosbeskedet. Sjuksköterskor 

kan då få ökad förståelse för vad den förändrade livsvärlden kommer att innebära för 

anhöriga och patienten.    

 

Förändrad livsvärld 

Resultatet visar att de symtom, exempelvis personlighetsförändringar, som patienten 

påvisade medförde ett ökat ansvar för anhöriga, vilket bekräftas i en studie av Madsen 

och Poulsen (2011). Schubart et al. (2008) är en av de artiklar, som nämner att 

relationen förändrades mellan patienten och anhöriga efter beskedet om diagnosen, 

vilket ledde till ändrade roller och ansvar. Det bekräftas även i en studie av Esbensen 

och Thomé (2010) som berör äldre patienter med cancersjukdom. McConigley et al. 

(2010) nämner att de symtom som visade sig hos patienten medförde att anhöriga 

snabbt involverades i vården. Vi antar, att den roll som vårdandet kom att innebära för 

anhöriga, påverkade deras subjektiva kropp. Enligt Dahlberg et al. (2003) är den 

subjektiva kroppen fylld av våra upplevelser och erfarenheter, vilket påverkar vår syn 

på verkligheten. Vi tror att genom att anhöriga tar på sig en ny roll som vårdare 

påverkas deras subjektiva kropp, eftersom det är genom kroppen vi får tillgång till 

världen. Vår kropp är fylld av våra upplevelser och erfarenheter och beroende på vad 
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människan upplevt tidigare i livet, vilket medför att människan handskas med olika 

situationer på olika sätt. Anhörigas upplevelse av de ändrade rollerna och det ökade 

ansvaret kommer därför präglas av tidigare erfarenheter.  

 

Ny vardag 

I resultatet ges bekräftelse på vad Cullberg (2006) menar då han nämner att ett 

cancerbesked kan leda till en kris och att krisen ger upphov till många omvälvande 

känslor. Tre artiklar i resultatet beskriver de känslor anhöriga upplevde då patienten fick 

sitt cancerbesked (Edvardsson & Ahlström, 2008; Lobb et al., 2011; Schubart et al., 

2008). De anhöriga upplevde perioden efter att patienten fått sin diagnos som en resa 

med toppar och dalar, innehållande många känslor och upplevelser (Edvardsson & 

Ahlström, 2008). I resultatet framkommer det att anhöriga pendlade mellan förnekelse, 

osäkerhet, rädsla och skuld, samtidigt som de kämpade med att behålla hoppet. 

Eggenberger och Nelms (2007) ger ytterligare exempel på att ett cancerbesked inte är 

något, som enbart drabbar den person som får diagnosen. Vi tror att det är viktigt att 

sjuksköterskor inte glömmer bort de människor, som finns i patientens närhet. Enligt 

Sand (2002) kan anhörigas upplevelse av vården förbättras genom ökad delaktighet. Vi 

menar att anhöriga är en betydelsefull del i patientens livsvärld och genom att 

sjuksköterskor uppmärksammar anhöriga kan både patienten och anhöriga få en bättre 

helhetssyn av vårdandet. Genom att sjuksköterskor bjuder in anhöriga i vårdandet skulle 

samtliga individer i familjen kunna få en känsla av att de blir sedda och uppskattade, 

vilket kan minska deras lidande i den svåra situation de befinner sig i. Enligt Eriksson 

(2005) medför lidande en känsla av hopplöshet och för att lidandet ska kunna lindras 

behöver människan uppleva någon form av hopp. Vi tror att sjuksköterskor har en 

viktig roll i att inge hopp, exempelvis genom att ge uppmuntran och stöd då situationen 

känns ohållbar.  

 

Vi tycker, att det varit mycket intressant att studera anhörigas upplevelse av att leva 

med en patient med hjärntumör. I resultatet ger anhöriga bekräftelse på det vi skriver i 

problemformuleringen att sjuksköterskor är en mycket betydelsefull del i vårdandet. 

Sjuksköterskors bemötande är även avgörande för hur anhöriga kommer att uppleva sin 

situation. Genom vår studie önskar vi att sjuksköterskor kommer att öka sin förståelse 

för anhöriga och att det kan komma att bidra till en bättre vård.  

 

Praktiska implikationer 

Under analysen av artiklarna i resultatet diskuterade vi ett antal faktorer, som skulle 

kunna tillämpas i vården, för att förbättra anhörigas upplevelse: 

 

 Vi skulle önska att sjuksköterskor fick möjlighet att delta i samtalet då läkaren 

ger diagnosbeskedet till patienten. Sjuksköterskorna vet då vad läkaren 

informerat om och kan vid ett senare tillfälle återge informationen till anhöriga 

och patienten, samt komplettera med information, som var oklart. Läkaren har 

huvudansvaret att informera om diagnosen och det är därmed viktigt för övrig 

personal att veta vad som informerats om, så att inte anhöriga och patienten får 

information som inte givits.  
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 I resultatet framkommer det att anhöriga upplevde en osäkerhet inför att lära sig 

vårda. Anhörigas trygghet skulle kunna förbättras genom ökad utbildning i hur 

de ska vårda och utföra medicinska uppgifter. Genom att sjuksköterskor låter 

anhöriga delta i vården mer aktivt tror vi, att de successivt får vänja sig vid 

vårdandet.  

 Genom att ge sjuksköterskor mer utbildning i hur de ska möta människor i kris, 

tror vi att anhörigas upplevelse skulle kunna förbättras. Sjuksköterskorna känner 

då en ökad trygghet genom att de har en ökad kunskap. De kan då våga gå in i 

mötet med anhöriga och patienten och finnas där som ett stöd för dem.  

 

Förslag till vidare forskning 

Enligt Edvardsson och Ahlström (2008) har tidigare forskning inte fokuserat på 

anhörigas upplevelser av att leva med en person med en specifik cancerform, som 

exempelvis hjärntumör. I regionala riktlinjer/vårdprogram, som upprättats av 

Onkologiskt centrum, Västra Sjukvårdsregionen (2006) handlar endast en liten del om 

anhöriga. Utifrån detta har vi förslag till ytterligare forskning, som skulle kunna 

studeras:   

 

 Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med hjärntumör. 

 Hur sjuksköterskor bemöter existentiella frågor från patienter med hjärntumör 

och deras anhöriga.   

 Kris och krishantering vid diagnostisering av hjärntumör.  

 

SLUTSATSER 

En ökad kunskap om anhörigas upplevelser av att leva med en patient, som drabbats av 

hjärntumör kan förbättra vården på många sätt. Genom att uppmärksamma anhöriga kan 

sjuksköterskor indirekt bidra till en bättre vård av patienten, eftersom det kan öka 

tryggheten inom familjen. Sjuksköterskor kan genom en bättre förståelse för anhörigas 

situation våga ta steget att möta anhöriga och finnas där som ett stöd för dem.  
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BILAGA 1 

Översikt över sökhistorik 

 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 

2 

Urval 

3 

Artiklar  

 
Cinahl “Brain Neoplasms” 

AND Caregivers 

AND  

Family 

27 5 1 1 Arber et al. 

(2010). 

Cinahl “Brain Neoplasms” 

AND Coping 
43 4 (varav 2 

dubbletter) 

1 1 Adelbratt 

och Strang 

(2000).  

PubMed  Brain Neoplasms/ 

Psychology (MeSH) 

AND Caregivers 

AND Adult  

26 4 (varav 1 

dubblett)  

2 2 Mc- 

Conigley et 

al. (2010); 

Lobb et al. 

(2011).  

PubMed “Brain Neoplasms” 

AND Caregivers 

AND “Quality of life” 

15 2 (varav 1 

dubblett) 

0 0  

PubMed  “Brain Neoplasms” 

AND Caregivers 

AND Experience 

15 4 (varav 2 

dubbletter)  

1 

 

1 Edvardsson 

och 

Ahlström 

(2008). 

PubMed “Brain Neoplasms” 

AND Adult AND 

Caregivers AND 

Family 

24 6 (varav 4 

dubbletter)  

2 2 Schubart et 

al. (2008); 

Strang et al. 

(2001). 

PubMed  “Brain Neoplasms” 

AND Coping AND 

Caregivers 

26 3 (varav 2 

dubbletter)  

1 0  

Medline “Brain Neoplasms” 

AND Family AND 

Experience 

4 1 (varav 1 

dubblett) 

0 0  

Sekundär-

sökningar 

  3 3 3 Sherwood 

et al. 

(2004); 

Salander 

och Spetz 

(2002);  

Wideheim 

et al. (2002) 

Antal 

artiklar  

  19 11 10  
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BILAGA 2 

Översikt av analyserade artiklar 

 

 Perspektiv Problem och  

syfte 

Metod Resultat  

Titel: Death 

anxiety in 

brain tumour 

patients and 

their spouses. 

Författare: 
Adelbratt, S., 

& Strang, P. 

Tidskrift: 
Palliative 

Medicine. 

Årtal: 2000 

Land: 

Sverige 

Patient- och 

anhörig-

perspektiv.  

Syftet med 

studien var att 

undersöka om och 

i vilken 

utsträckning 

patienten och 

deras anhöriga 

erfar dödsångest, 

samt undersöka 

hur detta uttrycks.  

Kvalitativ studie. 

Intervjuerna var 

explorativa och 

semi-

strukturerade. 20 

patienter och 15 

anhöriga 

intervjuades. 

Intervjuerna 

bandinspelades, 

transkiberades 

och 

fältanteckningar 

gjordes efter 

intervjuerna. 

Hermeneutisk 

ansats.  

Resultatet delades 

upp i sju 

huvudkategorier; 

(1) emotionella 

reaktioner, (2) 

rädsla, existentiell 

ångest och 

existentiell smärta, 

(3) motsättningar, 

(4) utlösande 

fenomen, (5) 

strategier, (6) nya 

värderingar av livet 

och (7) utmärkande 

erfarenheter av 

anhöriga.  

Titel: Carers 

of patients 

with a 

primary 

malignant 

brain tumour: 

Are their 

information 

needs being 

met? 

Författare: 
Arber, A., 

Hutson, N., 

Guerrero, D., 

Wilson, S., 

Lucas, C. & 

Faithfull, S. 

Tidskrift: 
British 

Journal of 

Neuroscience 

Nursing. 

Årtal: 2010 

Land: 

Storbritannien 

Anhörig-

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

bedöma vårdares 

tillgång till 

information och 

uppfattningen av 

nyttan med den. 

Studien ville 

bedöma 

informationen 

och stödet, som 

vårdare får under 

beskedet vid 

diagnosen och i 

de tidiga stadierna 

av sjukdomen och 

hur informationen 

ges. 

 

Kvalitativ studie. 

Fördjupade 

intervjuer 

utfördes med 

hjälp av metoden 

grounded theory. 

22 anhörigvårdare 

intervjuades, (15 

kvinnor och sju 

män)  

Intervjuerna 

började med en 

öppen fråga . De 

bandinspelades 

och 

transkiberades.  

Resultatet 

presenteras genom 

tre huvudteman; (1) 

information vid 

utskrivning, (2) 

läkemedels-

hantering och (3) 

tillgång till 

information.  
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Titel: Being 

the next of kin 

of a person 

with a low-

grade glioma. 

Författare: 
Edvardsson, 

T. & 

Ahlström, G.  

Tidskrift: 
Psycho-

Oncology. 

Årtal: 2008 

Land: 

Sverige 

 

Anhörig-

perspektiv. 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen av att 

vara anhörig till 

en vuxen person 

med låg-gradigt 

gliom, samt att 

beskriva 

skillnader mellan 

kön, ålder, 

duration av 

sjukdomen och 

typ av relation till 

patienten. 

 

Kvalitativ metod. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 28 

anhöriga (åtta 

män och 20 

kvinnor). 

Intervjuerna 

bandinspelades 

och 

transkiberades. 

Data analyserades 

med hjälp av 

meningsenheter 

och koder.  

I resultatet återfinns 

fyra huvudteman; 

(1) extremt 

stressande, (2) att 

vara osynlig och 

negligerad, (3) 

ändrade relationer 

och roller och (4) 

hitta styrka i 

vardagslivet. Varje 

huvudtema följs av 

två till fyra 

subteman.  

 

Titel: Patient 

and caregiver 

perceptions of 

communica-

tion of  

prognosis in 

high grade 

glioma. 

Författare: 
Lobb, E.A., 

Halkett, 

G.K.B. & 

Nowak A.K. 

Tidskrift: 
Journal of 

Neuro-

Oncology. 

Årtal: 2011 

Land: 

Australien 

Patient- och 

anhörig-

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

studera patienters 

och deras 

vårdgivares 

upplevelse av att 

få diagnosen hög 

gradigt gliom, 

med fokus på den 

initiala 

kommunikationen 

kring diagnos och 

prognos.   

Kvalitativ studie. 

19 patienter och 

21 vårdgivare 

deltog. Semi-

strukturerade 

intervjuer 

bandinspelades 

och 

transkriberades. 

Fem teman 

identifierades; (1) 

chock av att höra 

diagnosen, (2) 

försöka förstå och 

försöka ta till sig 

information om 

prognosen när de 

fortfarande är i 

chock, (3) hoppet 

tas ifrån personen, 

(4) individuell 

prognosinformation 

och (5) klinikers 

brist på att delge 

information.  

Titel: Caring 

for someone 

with high-

grade glioma: 

a time of 

rapid change 

for caregivers. 

Författare: 
McConigley, 

R., Halkett, 

G.,  Lobb, E. 

& Nowak, A. 

Anhörig-

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

tydliggöra 

erfarenheten av 

att vara 

anhörigvårdare 

till en person med 

diagnosen 

höggradigt gliom 

och beskriva 

deras behov av 

information och 

Kvalitativ metod.  

Totalt 

intervjuades 21 

anhörigvårdare. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

bandinspelades 

och 

transkriberades 

ordagrant. Texten 

analyserades med 

hjälp av 

Resultatet 

presenteras i form 

av ett huvudtema 

och två subteman. 

Huvudtemat var (1) 

en tid av snabb 

förändring. De två 

subtemana var 

följande (a) 

förändringar i 

relationen och (b) 

lära sig att vara en 
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Tidskrift: 
Palliative 

Medicine. 

Årtal: 2010 

Land: 

Australien 

stöd.  

 

meningsenheter 

och koder. 

anhörigvårdare. 

Titel: How do 

patients and 

spouses deal 

with the 

serious facts 

of malignant 

glioma? 

Författare: 
Salander, P. 

&  Spetz, A. 

Tidskrift: 
Palliative 

Medicine. 

Årtal: 2002 

Land: 

Sverige 

Patient- och 

anhörig-

perspektiv. 

 

Syftet med 

studien var att 

bidra med 

kunskap om hur 

par 

kommunicerar 

med varandra då 

en familjemedlem 

är döende i 

cancer, hur de 

talar om döden 

och döendet. 

 

Kvalitativ studie. 

25 patienter och 

24 anhöriga 

intervjuades 

separat vid första 

intervjutillfället. 

Vid andra 

intervjun deltog 

24 patienter och 

23 anhöriga. Den 

tredje intervjun 

deltog 17 

patienter och 15 

anhöriga. 20 

anhöriga 

intervjuades även 

efter patientens 

bortgång. 

Intervjuerna hade 

några 

strukturerade 

frågor. 

Fältnoteringar 

gjordes vid 

intervjuerna. 

Resultatet 

presenteras genom 

följande teman; (1) 

patienten verkar 

inte vara medveten, 

partnern är 

medveten men 

låtsas att den inte är 

det, (2) båda är 

medvetna, men 

patienten vill inte 

dela med sig, de 

glider isär, (3) båda 

är medvetna, de 

pratar/pratar inte 

öppet om allvaret i 

situationen, dock 

finns en gemensam 

plattform (4) 

varken patienten 

eller partnern 

verkar vara 

medveten, de 

fortsätter att leva 

som förut. 

Titel: Caring 

for the brain 

tumor patient: 

Family 

caregiver 

burden and 

unmet needs. 

Författare: 
Schubart, J., 

Kinzie, M., & 

Farace E. 

Tidskrift: 
Neuro-

Oncology. 

Årtal: 2008 

Land: USA 

Anhörig-

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

studera de 

specifika 

utmaningarna 

anhörigvårdare 

möter när de 

vårdar en patient 

med kognitiva 

och 

beteendemässiga 

symtom 

associerat med 

hjärntumör. 

 

Kvalitativ 

studiemetod. 

Semistrukturerade 

djup intervjuer 

gjordes med 25 

anhörigvårdare. 

(18 av dessa var 

kvinnor och sju 

var män) 

Intervjuerna 

bandinspelades 

och 

transkriberades 

ordagrant. 

Fältanteckningar 

gjordes under 

intervjun.  

Resultatet delades 

upp i fyra teman; 

(1) familjeproblem, 

(2) hantera 

förändrat beteende, 

(3) personliga 

känslor, (4) 

navigera igenom de 

medicinska 

systemet.   
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Titel: 
Existential 

support in 

brain tumour 

patients and 

their spouses. 

Författare: 
Strang, S., 

Strang, P., & 

Ternestedt, B-

M. 

Tidskrift: 
Supportive 

Care in 

Cancer. 

Årtal: 2001 

Land: 

Sverige 

Patient-, 

Sjuk-

sköterske- 

och anhörig-

perspektiv. 

Syftet med 

studien var att 

beskriva likheter 

och olikheter 

gällande 

sjuksköterskors 

åsikter om 

behovet att 

erbjuda 

existentiellt stöd i 

livshotande 

sjukdomar och 

hur detta 

prioriteras, samt 

patienterna med 

hjärntumör och 

deras anhörigas 

åsikter rörande 

stödet i den 

existentiella 

krisen.  

Kvalitativ 

studiemetod. 20 

patienter med 

hjärntumör, 16 

anhöriga, samt 16 

sjuksköterskor 

intervjuades. 

Intervjuerna var 

explorativa och 

semi-

strukturerade. De 

bandinspelades, 

transkiberades 

och 

fältanteckningar 

gjordes direkt 

efter intervjuerna. 

Dataanalysen var 

inspirerad av 

fenomenologi.  

Sjuksköterskors 

åsikter om 

betydelsen och 

prioriteringar 

angående 

existentiellt stöd 

indelades i fyra 

huvudkategorier; 

(1) 

religion, (2) 

”otydlig bild”, (3) 

samtal (4) frågor 

om avgörande 

betydelse.  

Patienternas och 

anhörigas åsikter 

delades upp i hur 

betydelsefullt 

andligt/existentiellt 

stöd och hinder för 

att få existentiellt 

stöd.  

Titel: 
Forgotten 

voices: 

lessons from 

bereaved 

caregivers of 

persons with a 

brain tumour. 

Författare: 
Sherwood 

P.R., Given, 

B.A., 

Doorenbos, 

A.Z. & Given 

C.W.  

Tidskrift: 
International 

Journal of 

Palliative 

Nursing. 

Årtal: 2004 

Land: USA 

Anhörig-

perspektiv. 

Syftet var att 

undersöka den 

positiva och 

negativa aspekten 

av att ge vård till 

någon med en 

primär malign 

hjärntumör. 

 

Kvalitativ metod. 

Anhörigvårdare 

som vårdat en 

person som 

avlidit till följd av 

primär malign 

hjärntumör. 43 

personer deltog i 

studien (40 

kvinnor och tre 

män) där de 

skriftligt fick 

svara på en öppen 

fråga om de ville 

berätta något om 

hur det var att 

vara 

anhörigvårdare.  

Innehållsanalys 

användes för att 

undersöka data.  

 

Resultatet 

presenteras genom 

sex teman; (1) 

vårdandet, (2) 

informellt stöd, (3) 

formellt stöd, (4) 

erhålla information, 

(5) hantering av 

symtom och (6) 

livets slut. 

 

Titel: A 

family´s 

perspective on 

living with a 

Familje-

perspektiv. 

Uppdelat i 

patient- och 

Syftet med 

studien var att 

beskriva hur det 

är att leva med en 

En kvalitativ 

studiemetod.  

Intervjuerna 

gjordes under en 

I resultatet delades 

patienten och 

anhöriga upp var 

för sig i teman och 
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highly 

malignant 

brain tumor.  
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Land: 

Sverige 

anhörig- 

perspektiv.  

hög malign 

hjärntumör ur ett 

familjeperspektiv.  

tidsperiod på 6 

månader. Två till 

tre veckor efter 

operation, tre och 

sex månader efter 

diagnostillfället 

vid 15 olika 

intervjutillfällen. 

Tre familjer 

deltog, tre  

patienter och fem 

anhörigvårdare 

deltog vid första 

intervjun. 

Intervjuerna 

gjordes i 

dialogform, 

bandinspelades 

och 

transkriberades.  

kategorier . Tre 

huvudteman 

identifierades; (1) 

familjens 

upplevelser 

angående insättande 

av sjukdomen och 

lära sig om 

diagnosen, (2) 

familjens 

upplevelser av det 

dagliga livet och (3) 

familjens 

upplevelser 

angående mötet 

med personalen och 

informationen.  

 

 


