
 

 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se  

Högskolan Kristianstad 

291 88 Kristianstad 

044-250 30 00 

www.hkr.se 

 

 

Självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, för  

Kandidatexamen i omvårdnad 

HT 2021 

Fakulteten för hälsovetenskap 

När livet förändras  
Erfarenheter av att vara 
närstående till en person med 
hjärntumör 

Galvin Mousa och Vahin Mousa  
 

  



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Författare  

Galvin Mousa och Vahin Mousa 

Titel 

När livet förändras: Erfarenheter av att vara närstående till en person med 

hjärntumör.  

Engelsk titel 

When life changes: Experiences of being relative to a person with brain tumor.  

Handledare 

Helene Ekfors  

Examinator 

Gerd Röndahl  

Sammanfattning  

Bakgrund: Varje år drabbas patienter av hjärntumör, vilket påverkar både 

patienten och dennes närstående som lever i skuggan av sjukdomen. I sådana här 

situationer brukar närstående vara en stor motivationskälla för den sjuke eftersom 

de bidrar med både praktisk och känslomässig stöd. Närstående blir till en 

informell vårdgivare med en stor börda av omsorgsansvar. Syftet: Syftet var att 

beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör. 

Metod: En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som består 

av kvalitativa (n=9) och kvantitativa (n=2) vetenskapliga studier. Databaserna 

Cinahl Complete, PubMed och PsycInfo användes. Inklusionskriterier var 

engelskspråkiga artiklar, peer-reviewed och publiceringsår 2013-2021. Resultat: 

Närstående upplevde en stor vårdbörda, vilket skapade en belastning av negativa 

känslor. För att hantera situationen använde de sig av flera olika strategier. 

Diskussion: I metoddiskussionen granskades och bedömdes kvaliteten utifrån 

kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. I 

resultatdiskussionen diskuteras närståendes omfattande vårdbörda, negativa 

känslor och strategier för att hantera situationen utifrån folkhälsa, närhetsetik och 

familjefokuserad omvårdnad. Slutsats: Att bli vårdgivare till en svårt sjuk person 

kräver mycket ansvar. Det är viktigt att sjuksköterskor har kunskaper och rutiner 

för att inkludera närstående och göra dem delaktiga i vården.  
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Abstract  

Background: Every year, patients suffer from brain tumor, which affects 

both patients and their relatives who are in the shadow of the disease. In such 

situations, relatives are usually a great source of motivation for the patient 

because they contribute with both practical and emotional support. Relatives 

become an informal caregiver with a heavy burden of care responsibilities. 

Purpose: The purpose was to describe experiences of being relative to a person 

with brain tumor. Method: A general literature study with a systematic approach 

that consists of qualitative (n=9) and quantitative (n=2) scientific studies. The 

databases Cinahl Complete, PubMed and PsycInfo were used. Inclusion criteria  

were english-spoken, peer-reviewed and published between 2013-2021. Results: 

Relatives experienced a large burden of care, which created a burden of negative 

emotions. To deal with the situation, they used several different strategies. 

Discussion: In methodological discussion, quality was examined and assessed on 

the basis of the quality concepts reliability, verifiability, reliability and 

transferability. In the results discussion, the relatives' extensive care burden, 

negative emotions and strategies for dealing with the situation based on public 

health, ethics of closeness and family-focused care are discussed. Conclusion: 

Becoming a caregiver for a seriously ill person requires a lot of responsibility. It is 

important that nurses have the knowledge and routines to include relatives and 

make them involved in care. 
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Inledning 

Varje år drabbas cirka 1400 personer i Sverige av en hjärntumör, vilket gör 

hjärntumörer till den 10:e vanligaste cancerformen. Hur patientens prognos ser ut 

beror på om tumören är godartad eller elakartad. Den vanligaste typen av 

hjärntumör är glioblastom som är en aggressiv tumör med mycket dålig prognos 

och drabbar vanligast i 55-74 års ålder (Regionala cancercentrum i samverkan, 

2020). När en familjemedlem får en livshotande diagnos påverkas inte enbart den 

drabbade utan även dennes närstående som lever i skuggan av sjukdomen. I 

sådana här situationer brukar de närstående ha en viktig uppgift då de kan vara en 

motivationskälla för den sjuke. När det gäller vården är patienten alltid i fokus, 

vilket kan leda till att närståendes upplevelser och känslor hamnar i bakgrunden 

och glöms bort (Sjövall, 2011).  

Bakgrund 

Hjärntumörer kan ge upphov till många olika symtom som kan vara livshotande. 

Vilka symtom patienten får av hjärntumören beror på hur stor svulsten är och var 

den sitter i hjärnan. Om tumören befinner sig i motoriska hjärnbarken kan den 

drabbade bli förlamad, i nackloben kan den ge synpåverkan och i hypofysen 

hormonella störningar. Andra vanligt förekommande symtom kan till exempel 

vara epileptiska anfall, beteendeförändringar, nedsatt rörelse- och känselförmåga 

samt balansproblem. Tumörer kan växa och öka det intrakraniella trycket, vilket 

kan leda till trycksymtom, illamående, kraftig huvudvärk och sänkt 

medvetandegrad. När det intrakraniella trycket ökar kan det resultera i ett 

livshotande tillstånd. De viktigaste behandlingarna för hjärntumör är neurokirurgi, 

strålbehandling och cytostatika. Trots att patienten påverkas i högsta grad av 

sjukdomen så förändras även livet för de närstående (Fox et al., 2007; Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2020; Wasner et al., 2013).  

Att vara närstående till en person som är svårt sjuk 

Närstående är en person som den enskilde har en nära relation till. Närstående kan 

vara allt ifrån make/maka, partner, föräldrar, syskon, barn, nära vän, släkting eller 
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granne. Ibland uppstår händelser i livet som tvingar närstående till att bli en 

vårdande närstående, en så kallad informell vårdgivare. Familjevårdare är oftast 

den primära källan till psykiskt, socialt och känslomässigt stöd och därför blir det 

en självklarhet för dem att ta hand om den sjuke familjemedlemmen (Sjövall, 

2011). Att vårda någon kan väcka många olika känslor hos närstående då det kan 

vara både givande samt påfrestande. Närstående som blir vårdare kan uppleva en 

känsla av tillfredsställelse eftersom hen kan vara till hjälp och känna sig behövd i 

en svår situation. Trots stort ansvar upptäcker många närstående sin egen inre 

styrka då de fortsätter att kämpa och vägrar ge upp hoppet. I samband med detta 

börjar många närstående värdesätta sina nära och kära, upplever medkänsla 

gentemot andra människor och är mindre själviska (Autio & Rissanen, 2018; 

Mosher et al., 2017). Men på grund av alla omvårdnadsuppgifter kan närstående 

uppleva en känsla av belastning. Dessa omvårdnadsuppgifter kan påverka 

närståendes ekonomi och sociala aktiviteter negativt eftersom de ser det som sin 

moraliska plikt att vårda sin sjuke familjemedlem (Hendriksen et al., 2015; 

Svenska palliativregistret, 2018).  

Omsorgen som närstående bidrar med är vardagliga hushållssysslor som till 

exempel städning av hemmet, tvätt, matlagning, matning, personlig hygien, på- 

och avklädning, inköp av mediciner samt boka tider för läkarundersökningar och 

administrera sjuktransporter. Tillsyn och nattpassning kan också förekomma för 

att se till att den sjuke inte är en fara för sig själv. Mycket tid går åt att ständigt 

påminna den sjuke om att ta sina läkemedel och i stunder av nedstämdhet även 

försöka uppmuntra denne. Ett annat viktigt stöd är social stimulans då närstående 

vill undvika att den sjuke upplever ensamhet. För att klara av det vardagliga livet 

är det viktigt att närstående söker och får den hjälp de behöver, även om det kan 

kännas svårt (Socialstyrelsen, 2012; Totman et al., 2015).   

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 

Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. 

Sjuksköterskans sex kärnkompetenser består av personcentrerad vård, samverkan 

i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 

vård samt informatik. Sjuksköterskan ska arbeta personcentrerat, vilket innebär att 
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hen ska se patienten som en unik person med individuella behov, resurser och 

erfarenheter. Samverkan i team innebär att komplettera varandras kompetenser 

och skapa dialog för gemensamt lärande och beslutsfattande. Evidensbaserad vård 

handlar om att sjuksköterskan ska använda metoder som utgår ifrån 

evidensbaserat vetenskap och beprövad erfarenhet. Hen ska även ansvara för att 

hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde och ställa 

kritiska frågor. Det innebär att hen ska identifiera, utvärdera samt dokumentera 

förbättringsarbete för att uppnå kvalitetsutveckling av omvårdnad. För att 

förebygga att patienter drabbas av vårdskada måste sjuksköterskan ha 

handlingsberedskap och arbeta patientsäkert, genom att vara riskmedveten och 

kontinuerligt göra riskbedömningar. Sjuksköterskan måste ge information till 

patienten om sin egen vård för att denne ska känna sig delaktig. Hen måste 

genomföra en säker kommunikations- och informationsöverföring genom hela 

vårdprocessen (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor 

belyser vikten av att bemöta närstående på ett respektfullt sätt och se till att även 

de känner sig delaktiga i vården. Omvårdnaden ska i möjligaste mån utformas och 

genomföras i samråd med patienten och deras närstående. Det är viktigt att 

sjuksköterskan uppmärksammar och bekräftar närstående samt samordnar resurser 

för att tillgodose deras behov av stöd. Sjuksköterskan kan erbjuda stöd i form av 

samtal, information och utbildning. Under det stödjande samtalet ska hen 

kommunicera med närstående på ett lyhört samt empatiskt sätt och ge 

information. Informationen ska vara tydlig, ärlig och individuellt anpassad och 

hen ska försäkra sig om att given information till närstående har blivit förstådd. 

Närståendeutbildning kan också erbjudas, vars syfte är att närstående ska få ökad 

kunskap om olika strategier för att lära sig att hantera vardagen och den nya 

livssituationen med en svårt sjuk familjemedlem. Sjuksköterskan kan också 

avlasta närstående genom att hänvisa de till kommunens socialnämnd där de kan 

få olika typer av närståendestöd som till exempel avlösning i hemmet, rådgivning 

och ekonomisk ersättning från Försäkringskassan.  
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Familjefokuserad omvårdnad 

Utvecklingen av familjefokuserad omvårdnad startade år 1998 av Dr. Lorraine 

Wright och hennes medarbetare Dr. Maureen Leahey som introducerade sin 

modell för familjefokuserad forskning och omvårdnad. Familjefokuserad 

omvårdnad är en modell som bygger på systemteoreti. Ett systemteoretiskt 

förhållningssätt utgår ifrån uppfattningen att mänskliga relationer kan liknas vid 

ett system där alla delar påverkas av varandra och där helheten är mer än delarna. 

Det innebär att förändringar i en del av systemet påverkar alla de övriga delarna, 

till exempel om en förändring drabbar en familjemedlem i form av ohälsa, 

kommer detta även påverka övriga familjemedlemmar. Det systemteoretiska 

perspektivet inom familjefokuserad omvårdnad fokuserar på interaktioner och 

relationer i familjen (Wright & Leahey, 2013). 

Familjehälsa handlar om familjens gemensamma välbefinnande, vilket innebär att 

den enskilda personen och familjen ses som en enhet där allas hälsa påverkas av 

varandra. Vid ohälsa kan familjehälsan bevaras om uppmärksamhet riktas mot 

både patienten och dennes närstående. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskor 

ser och bekräftar både patient samt närstående som en helhet med både styrkor 

och resurser. För att stödja närstående till en svårt sjuk person är det viktigt med 

sjuksköterskeledda familjefokuserade samtal eller så kallade hälsostödjande 

familjesamtal. Syftet med hälsostödjande familjesamtal är att stödja, stärka och 

motivera familjen till att uppleva hälsa och välbefinnande. Under samtalet ska 

sjuksköterskan skapa en trygg miljö där närstående kan reflektera över sin 

nuvarande livssituation, påfrestningar i familjen och svårigheter som de upplever. 

Genom samtalet ska sjuksköterskan lyfta fram tips på hur de kan hantera 

situationen samt finna meningsfullhet i allt de gör. Uppföljningsintervjuer ska 

erbjudas för de familjer som vill. Målet med samtalen är att familjer som lever 

med sjukdom bättre ska kunna hantera sin situation samt att de ska känna sig 

synliggjorda och lyssnade på. Lidandet kan vara stort för både den som insjuknat 

och för övriga familjen. Sjuksköterskan ska förebygga ohälsa i familjen, lindra 

lidandet och förbättra familjens livskvalitet (Benzein et al., 2008; Johansson et al., 

2006; Wright & Leahey, 2013).  
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Syfte 
Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med 

hjärntumör.  

Metod 

Design 

En allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som är en översikt 

av det valda området. Efter noggranna artikelsökningar valdes både kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga studier som blev kritiskt granskade och 

analyserade. Därefter gjordes en sammanfattning av redan befintlig forskning 

(Friberg, 2017).  

Sökvägar och urval 

Studien påbörjades med en pilotsökning i databasen Cinahl Complete för att ta 

reda på hur mycket forskning som fanns om det valda området. Ovanstående 

databas användes, men även PubMed och PsycInfo. Cinahl och PubMed är båda 

databaser som består av medicin- och omvårdnadsvetenskap medan PsycInfo är 

mer inriktad på psykologi och beteendevetenskap inom medicin och omvårdnad. I 

PubMed heter ämnesordlistan Medical Subject Headings (MESH), i PsycInfo 

heter den Thesaurus och Cinahl Headings i Cinahl. Ämnesord som är anpassade 

till databasen användes i sökscheman. Baserad på studiens syfte bestämdes 

nyckelorden hjärntumör, närstående och erfarenheter. De valda ämnesorden 

tillsammans med synonymer översattes sedan till engelska ord med hjälp av 

Svensk MeSH. I sökningen användes trunkering till vissa fritextord som betyder 

att det avslutas med tecknet* för att få en sökning på ordets alla böjningsformer. 

Trunkering används inte i PubMed och tillämpades därför inte. Vidare så 

användes den booleska söktekniken OR för att få träffar på någon eller båda 

söktermerna samt den booleska termen AND för att koppla ihop sökningarna 

(Östlundh, 2017). Sökningarna i databaserna resulterade i 149 artiklar i Cinahl, 

102 i PubMed och 108 i PsycInfo. Inledningsvis gjordes en primär granskning där 

författarna enbart läste studiernas titlar för att sortera bort irrelevanta studier. 
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Därefter kvarstod 99 studier, vars abstrakt lästes noggrant igenom för att få bättre 

översikt av innehållet. Efter detta gjordes ytterligare en sållning där flera studier 

exkluderades eftersom abstrakt inte besvarade studiens syfte. Slutligen kvarstod 

17 relevanta studier som var av intresse för syftet. Av dessa 17 studier upptäckte 

författarna att 7 stycken var dubbletter, vilket resulterade i att 10 studier återstod,  

se bilaga 1. Genom manuell sökning hittades också en studie via en av studiernas 

referenslista. Totalt valdes 11 studier, varav nio kvalitativa och två kvantitativa 

för vidare granskning.  

 

Inklusionskriterier var närstående till vuxna personer med hjärntumör. Studierna 

skulle vara engelskspråkiga, publicerade mellan åren 2013-2021 samt vara peer-

reviewed som innebär vetenskapligt granskade studier. Exklusionskriterier var 

närstående till personer under 18 år. Enligt Östlundh (2017) innebär inklusions- 

och exklusionskriterier olika krav på vem som får delta i studien och vilka som 

måste uteslutas.  

 

Granskning och analys 

För att granska studiernas kvalitet användes HKR:s granskningsmallar för 

kvalitativa (Blomqvist et al., 2016) och kvantitativa studier (Beck et al., 2020). 

Kvalitativa studier granskades utifrån begreppen tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet. När det gäller kvantitativa studier användes 

begreppen intern validitet, reliabilitet, objektivitet och extern validitet. 

Analysprocessen utgick från Fribergs (2017) analysmodell som består av fem 

steg, där första steget handlar om att bekanta sig med materialet, vilket författarna 

gjorde genom att enskilt läsa igenom samtliga studier flera gånger för att få en 

djupare inblick. Efter den individuella granskningen diskuterades studierna 

tillsammans där författarna främst fokuserade på studiernas relevans och kvalitet. 

Andra steget i analysprocessen sökte författarna efter centrala fynd i studiernas 

resultat som svarade på syftet. I nästa steg gjordes en analysträd för att göra en 

sammanställning av alla fynd och i fjärde steget identifierades likheter samt 

skillnader (Friberg, 2017). Slutligen under femte steget skapades huvudkategorier, 

se tabell 1. 
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Tabell 1: Exempel från analysen av huvudkategorier.  

Meningsenheter Huvudkategori 

If we had been aware of the support 

group and all the information available… 

that could have made our lives so much 

easier (Ownsworth et al., 2015, s. 7). 

Olika strategier för att hantera 

situationen. 

I’ve had to grieve for the man I married 

even though I’ve still got him … It’s hard 

because some days John is really almost 

like the old John (Ownsworth et al., 

2015, s. 9). 

En omfattande vårdbörda. 

 

Sammanfattningar av inkluderade och kvalitetsgranskade studier presenteras i 

tabell, se bilaga 2. 

Etiska överväganden 

Författarna har lagt stor vikt vid forskningsetik som innebär att etiska 

överväganden gjordes under hela arbetsprocessen för att säkerställa att studien 

bestod av god kvalitet och att de forskningsetiska huvudkraven uppfylldes. 

Informationskravet belyser vikten av att deltagarna får information om sin roll i 

studien och att deras delaktighet är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

forskarna måste få samtycke från de personer som vill delta i studien. 

Nyttjandeprincipen betonar att deltagarnas uppgifter enbart får användas för 

forskningsändamål och inte i något annat syfte medan konfidentialitetskravet 

framhäver att forskarna har tystnadsplikt. När forskning görs måste författarna ta 

hänsyn till deltagarnas mående så att de inte utsätts för lidande. 

Helsingforsdeklarationen som handlar om forskningsetiska koder förklarar att det 

är viktigt att prioritera och bevara deltagarnas välbefinnande och integritet före 

vetenskapens behov av ny kunskap. Andra etiska överväganden som gjordes i 

denna litteraturstudie baserades på att de valda studierna blivit etiskt granskade 

samt godkända av etiska kommittéer (World Medical Association, 2018). 
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Förförståelse 

Båda författarna har tidigare arbetat på stroke- och neurologiavdelning och träffat 

patienter med diagnosen hjärntumör. I situationer där patienten drabbats av en 

livshotande sjukdom fanns oftast närstående vid deras sida för stöttning. Trots att 

det var uppenbart att närstående var lika påverkade samt oroliga som patienten 

märkte författarna att sjukvårdspersonalen visade enbart medlidande för patienten 

medan närstående för det mesta befann sig i bakgrunden. Utifrån 

arbetslivserfarenheter och genom verksamhetsförlagt utbildning (VFU) har båda 

författarna upplevt att närstående flertals gånger blivit osynliga och icke 

uppmärksammade av personal fast de varit en stor del av patientens liv. 

Författarna till litteraturstudien är överens om att diagnosen hjärntumör innebär en 

livsförändring för patienter, men också för deras närstående.  

Resultat 
Under analysprocessen framställdes tre huvudkategorier av de olika studiernas 

resultat utifrån syftet att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person 

med hjärntumör. Huvudkategorierna är En omfattande vårdbörda, Att belastas av 

negativa känslor och Olika strategier för att hantera situationen. De valda 

studierna kommer från England (n=1), Frankrike (n=1), Belgien (n=1), Tyskland 

(n=2), Danmark (n=3), Australien (n=2) och USA (n=1).  

En omfattande vårdbörda  

Kategorin en omfattande vårdbörda handlar om närståendes erfarenheter av att 

anpassa sig till de livsförändringar som uppstår när en familjemedlem drabbas av 

hjärntumör. I flera studier framkom det att närstående såg det som sin plikt att 

vårda en svårt sjuk familjemedlem (Coolbrandt et al., 2015; Francis et al., 2020; 

Francis et al., 2021; Kirby et al., 2021; Piil & Jarden, 2018; Piil et al., 2015). Att 

bli vårdgivare innebar många uppoffringar då närstående kände sig tvungna att 

prioritera den sjuke, vilket betydde att de åsidosatte sina hobbyer, sociala 

aktiviteter och ambitioner (Coolbrandt et al., 2015; Kirby et al., 2021). Det 

betungande ansvaret bestod av hushållssysslor, ensam barnomsorg och 

familjeförsörjning och detta ledde till att många gick ner i arbetstid eller till och 
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med slutade på sina arbetsplatser. Även tillsyn kunde förekomma för att förhindra 

farliga situationer som till exempel fallrisk och självskadebeteende (Ownsworth et 

al., 2015; Piil & Jarden, 2018). I en studie angav 36% av deltagarna (n=84) 

negativ påverkan på lön och 30% negativ påverkan på karriär, vilket resulterade i 

en ekonomisk börda på grund av antalet okompenserade vårdtimmar (Bayen et al., 

2017).  

Närstående uttryckte att det var en daglig kamp att få alla saker att fungera. 

Förändringar i den sjukes personlighet medförde även en relationspåverkan 

(Francis et al., 2020; Francis et al., 2021; Piil et al., 2015; Wasner et al., 2013). 

Till följd av sjukdomsprogression var den drabbade personens beteende präglat av 

oförutsägbarhet som gjorde att närstående upplevde sina partner som 

oigenkännbara (Ownsworth et al., 2015). Den sjukes agitation resulterade i att 

makarna alltid ’var på sina tår’ då de ville undvika att göra situationen värre och 

detta bidrog till försämrad kommunikation mellan båda parterna. Närstående 

hamnade ofta i situationer där de ville kämpa vidare, men samtidigt också ge upp 

(Francis et al., 2020; Piil et al., 2015). Flertalet upplevde en förlust av sin egen 

identitet då det var hjärntumören och patientens tillstånd som styrde vardagslivet 

(Wasner et al., 2013). Denna livsförändring gav upphov till nedsatt livskvalitet 

och känslor av ångest (Kirby et al., 2021). 

Att belastas av negativa känslor  

Kategorin att belastas av negativa känslor handlar om närståendes emotionella 

perspektiv på att leva under en svår tid av osäkerhet som präglas av en 

känslomässig berg- och dalbana. Med tiden ökade den sjukes behov av mer stöd, 

vilket väckte känslor av frustration, förtvivlan och uppgivenhet hos närstående. 

De kände sig ständigt slitna mellan känslor av tålamod och skuld. Samtidigt som 

de ville vara tålmodiga för att fortsätta vårdandet fanns det en del av dem som 

ville släppa taget om ansvaret eftersom de kände sig otillräckliga, värdelösa och 

maktlösa (Francis et al., 2020). Närstående redogjorde för hälsoproblem som 

exempelvis muskelstörningar, sömnlöshet, utmattning, humörsvängningar, 

känslomässigt lidande, orkeslöshet, viktminskning, minnesproblem och 

koncentrationssvårigheter (Coolbrandt et al., 2015; Francis et al., 2021; Kirby et 



 14 (36) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

al., 2021; Piil et al., 2015). Närstående undrade ifall deras partner skulle ha det 

bättre på äldreboende eller med hemtjänst där de kunde få hjälp av professionella 

vårdgivare. Men detta skapade ett moraliskt dilemma för närstående då de tyckte 

att de svek sin partner. Dessa förbjudna tankar medförde skuldkänslor samt skam. 

För att stå ut med allt ansvar undertryckte vissa närstående sina känslor genom att 

inte tillåta sig gråta, vara ledsna, trötta eller olyckliga. På grund av obalans i 

relationen kunde närstående inte längre dela sin oro med den sjuke och detta fick 

dem att uppleva ensamhet. Många uttryckte också en känsla av vilsenhet och 

desorientering i ett nytt liv där rädslan för att familjelivet skulle falla isär var 

konstant (Francis et al., 2021; Piil & Jarden, 2018; Wasner et al., 2013).  

I flera studier uppgav närstående att de led av ångest (Arber et al., 2013; 

Coolbrandt et al., 2015; Francis et al., 2021; Ownsworth et al., 2015). I en studie 

(n=56) uttryckte 61% av deltagarna ångest och 52% depression medan 38% 

framförde att de saknade glädje eller betydelse av att vårda (Saria et al., 2017). 

Ångesten berodde framför allt på ensamhet som grundade sig i social isolering. 

Men vissa närstående upplevde ensamhet även vid sällskap av andra eftersom 

familj och vänner visade bristande medkänsla och hade okunskap om sjukdomen. 

Många närstående hade inte någon att vända sig till för tröst, vilket resulterade i 

en känslomässig och relationell distansering (Kirby et al., 2021). Att leva i en tid 

av ovisshet bestod av pendlingar mellan hopp och hopplöshet. Men trots känslor 

av ångest försökte närstående att förbli hoppfulla då de önskade stabilitet i 

sjukdomen eller ett medicinskt genombrott som skulle förbättra 

överlevnadsprognosen. Hoppet om att få spendera lite kvalitetstid med den sjuke 

var en stor källa till styrka för att fortsätta i kampen mot sjukdomen (Coolbrandt 

et al., 2015). Trots att närstående (n=56) hade ett starkt behov av stöd 

konstaterade 98% av medverkande i en studie att det fanns brist på familjestöd 

(Saria et al., 2017).  

Olika strategier för att hantera situationen  

Kategorin olika strategier för att hantera situationen handlar om närståendes 

behov av stöd för att behålla styrkan att fortsätta vårda sin sjuke familjemedlem. 

Förväntningar på typen av stöd varierade. Ett stödbehov som närstående hade var 
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information om bland annat prognos, symtom, behandling och biverkningar. 

Informationen gav kunskap om den svåra situationen (Ownsworth et al., 2015; 

Piil et al., 2015). Närstående uppskattade när det fanns läkare tillgängliga 

eftersom det gav en betryggande känsla att någon kunnig kunde ge svar på frågor. 

Närstående förväntade sig en kontinuerlig relation med läkarna under hela 

vårdtiden. Terapi och stödjande samtal där de kunde reflektera samt ventilera över 

sin börda, oro och sorg var också till stor hjälp (Coolbrandt et al., 2015). 

Närstående tyckte att vårdpersonal var vänliga och hårt arbetande när det gällde 

patientens hälsa, men liten eller ingen tid alls ägnades åt dem och därför kände de 

sig förbisedda. De betonade att ett känslomässigt stöd från vårdpersonal var 

mycket viktigt, särskilt i deras sätt att interagera och kommunicera. Lyhörda samt 

omtänksamma läkare som visade medkänsla upplevdes som stöd, även när de 

lämnade dåliga nyheter (Francis et al., 2021; Ownsworth et al., 2015; Wasner et 

al., 2013).  

En del närstående fick praktisk stöd som inkluderade bland annat ekonomisk stöd, 

hjälp med hushållning och transporter. De få familjevårdare som hade beviljat 

professionell hemtjänst var nöjda med beslutet för att de kunde känna sig som en 

partner igen istället för vårdare (Coolbrandt et al., 2015; Ownsworth et al., 2015). 

Närstående framhävde att ett socialt nätverk var ett stöd som gjorde stor skillnad. 

De fann stöd i familj, vänner, grannar och kollegor medan vissa vände sig till 

kyrkan, vilket gav dem självförtroende att fortsätta vårda. Att ha någon de kunde 

vända sig till och prata med var väldigt betydelsefullt eftersom det var tröstande 

att bli lyssnad på. Närstående nämnde även vikten av att söka sig till stöd som 

fanns tillgängligt i deras lokalsamhälle, sjukhus och hospice stödgrupper (Arber et 

al., 2013; Piil & Jarden, 2018). En viktig strategi för att undvika utmattning var att 

ta en paus från vårdandet och göra något med andra utanför hemmet som till 

exempel spela golf, gå på bio eller ta ett yogapass. Detta skapade en känsla av 

normalitet och beskrevs som ett befriande avbrott som främjade välbefinnande i 

en svår tid. Att för en kort stund prioritera sig själv upplevdes som en oersättlig 

gåva som gav närstående ny energi att uthärda bördan av omsorgsansvar (Francis 

et al., 2021).                                                             
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med metoddiskussionen var att diskutera om trovärdigheten i 

litteraturstudien har säkerställts och om författarna har haft ett kritiskt 

förhållningssätt under hela skrivprocessen. De kvantitativa studiernas trovärdighet 

har granskats och bedömts utifrån kvalitetsbegreppen intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet och objektivitet (Henricson, 2017). Eftersom de kvalitativa 

studierna var i studiens majoritet har trovärdigheten granskats och bedömts utifrån 

kvalitetsbegreppen för kvalitativa studier dvs. tillförlitlighet, verifierbarhet, 

pålitlighet och överförbarhet som diskuteras nedan.  

Shenton (2004) menar att tillförlitligheten stärks om studien svarat på syftet. 

Resultatdelen består av olika kategorier som återspeglar syftet som handlar om att 

beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör, vilket 

stärker trovärdigheten. Författarna har använt sig av tre databaser där både 

kvalitativa och kvantitativa studier har inkluderats. Bland sökningarna har 7 

dubbletter hittats och en av studierna har återfunntis i alla tre databaser. Detta 

indikerar på att författarna haft samma strategi när det gäller sökningarna, vilket 

stärker trovärdigheten. Studierna som har använts i litteraturstudien har blivit 

granskade med en kvalitativ samt kvantitativ granskningsmall, vilket stärker 

trovärdigheten (Henricson, 2017). För att hitta tillräckligt många relevanta studier 

har författarna varit tvungna att begränsa årtalet i sökningarna till 2013, vilket 

sänker trovärdigheten för att det helst ska vara så aktuella studier som möjligt. En 

studie som har använts i resultatet bestod av mixad metod som innebär att den 

både var kvalitativ och kvantitativ. I denna studie har författarna valt att enbart 

inkludera de kvalitativa delarna, vilket kan sänka trovärdigheten eftersom möjligt 

resultat som hade kunnat användas i arbetet har exkluderats. Slutligen så har 

litteraturstudien under seminarier och handledningstillfällen blivit granskad av 

både studenter och lärare.  

Verifierbarhet i en studie stärks om metoden är beskriven på ett tydligt, detaljerat 

och strukturerat sätt som underlättar för läsaren att göra om studien och komma 
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fram till nästan samma svar (Shenton, 2004). I sökvägar och urval har 

informationssökningen från de olika databaserna noggrant blivit presenterade med 

tillhörande sökschema där alla nyckelord från syftet finns redovisade, vilket 

stärker verifierbarheten. Under rubriken granskning och analys har författarna 

beskrivit hur den insamlade informationen bearbetats, granskats och analyserats 

med hjälp av granskningsmallar för både kvalitativa och kvantitativa artiklar samt 

Fribergs (2017) analysmodell som består av fem steg.  

Pålitligheten handlar om opartiskhet och att författarna förblir neutrala under hela 

arbetsprocessen (Shenton, 2004). Pålitligheten i studien stärks eftersom författarna 

har diskuterat och skrivit ner sina uppfattningar och tankar i förförståelsen innan 

de påbörjade arbetet. Under hela skrivprocessen har författarna varit medvetna om 

sin förförståelse för att inte låta den påverka resultatet. Vissa textdelar ur resultatet 

kan likna förförståelsen, vilket sänker pålitligheten eftersom det kan tyda på att 

författarna har haft inflytande på resultatdelen. För att studien ska bli så neutral 

som möjligt har båda författarna tillsammans genomfört analysen. Alla valda 

studier var engelskspråkiga och därav översatts, vilket kan innebära en risk för 

felaktig tolkning av informationen.  

Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) handlar överförbarhet om möjligheten att 

överföra resultatet till en annan population i ett annat sammanhang. Studierna som 

har inkluderats kom från olika världsdelar och länder. Att alla studier inte kommer 

från Europa kan sänka överförbarheten eftersom det finns skillnader i länder från 

andra världsdelar som kanske inte går att applicera till Sverige (Henricson, 2017). 

Men trots detta stärks överförbarheten i studien då syftet var baserad på 

närståendes erfarenheter, vilket kan vara likvärdigt mellan olika länder. Studierna 

som har använts till resultatet hade alla urval som var baserad på deltagare över 18 

år, vilket stärker överförbarheten då det kan generaliseras till både yngre och äldre 

personer. Däremot sänks överförbarheten då studien inte kan generaliseras till 

närstående med barn. Eftersom kategorierna inte är specifika för just hjärntumör 

så kan även resultatet överföras till närstående till personer med andra svåra 

sjukdomstillstånd, vilket stärker överförbarheten då kategoriernas 

abstraktionsnivå anses vara relativt hög.  
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Resultatdiskussion 

De tre centrala fynden är Omfattande vårdbörda, Negativa känslor och Strategier 

för att hantera situationen. Dessa fynd kommer att diskuteras utifrån folkhälsa, 

närhetsetik och familjefokuserad omvårdnad. Enligt Henricson (2017) behövs inte 

upprepad referering till studierna som använts i denna litteraturstudies resultat.  

Närstående upplever att de blir informella vårdgivare på grund av den stora 

vårdbördan. I alla studier som ingick i litteraturstudiens resultat beskrev 

närstående att de såg det som sin skyldighet att vårda den sjuke, vilket resulterade 

i många uppoffringar eftersom de lade sina egna behov åt sidan. Att vara 

vårdgivare var ett stort ansvar. Närstående uttryckte att det var en daglig kamp att 

få alla saker att fungera och många gånger ville de ge upp. Denna livsförändring 

gav upphov till nedsatt livskvalitet. Enligt Kirkevold och Stromsnes-Ekern (2002) 

har närstående traditionellt inte betraktats som en viktig faktor och det kan bero på 

att samverkan med de lätt försummas i det dagliga jäktandet på till exempel en 

vårdavdelning. Som ett resultat av vårdbördan finns en hög risk att det skapas en 

orimlig belastning på närstående. Om dessa risker ska kunna kontrolleras och 

minimeras behöver närstående lära sig hur de ska hantera sitt nya ansvar. 

Folkhälsomyndigheten (2021) menar att folkhälsan i samhället kan ökas om 

närstående synliggörs i vården och blir erbjudna stöd för avlastning. God 

folkhälsa handlar om att majoriteten av befolkningen upplever hälsa, vilket är en 

fördel då det leder till ett mer utvecklat samhälle. Schumacher et al. (2000) 

betonar vikten av att sjuksköterskan fungerar som en stödjande coach som 

vägleder patienten och dess närstående långsiktigt genom lyhördhet och 

kontinuerlig kommunikation. Socialstyrelsen (2014) framhäver att sjuksköterskan 

kan avlasta närstående genom att hänvisa de till kommunens socialnämnd där de 

kan vända sig till en biståndshandläggare eller anhörigkonsulent som kan hjälpa 

de med olika typer av stöd. Kommuner och regioner kan bidra med olika former 

av närståendestöd som till exempel avlösning i hemmet, rådgivning och stöd i 

form av samtal samt ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. 

Sjuksköterskan kan även hänvisa närstående till organisationen Anhörigas 

Riksförbund där de kan erbjuda psykosocialt stöd och identifikation av resurser.  
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När den sjuke familjemedlemmens hälsotillstånd blir försämrad och behovet av 

stöd ökar upplever närstående att de blir belastade av negativa känslor. Närstående 

befinner sig i en känslomässig berg- och dalbana eftersom de upplever en massa 

känslor av frustration, förtvivlan, uppgivenhet och skuld. Samtidigt som de vill 

vara tålmodiga för att fortsätta vårdandet finns det en del som vill släppa taget om 

ansvaret, eftersom de känner sig otillräckliga och maktlösa. Detta skapar ångest 

och nedstämdhet hos närstående. På grund av den sjukes personlighetsförändring 

och obalans i relationen kan närstående inte längre dela sin oro med den sjuke och 

detta får dem att uppleva ensamhet. I resultatet framkommer det att den sjuke 

också kan uppleva oro över att deras närstående blivit vårdgivare, eftersom de 

börjat förlita sig alltmer på deras förmåga att stödja dem, vilket skapar ett 

beroendeskap. Vissa vårdtagare beskriver känslan av chock när de ibland 

omedvetet agerar bortom acceptabelt socialt beteende, och detta upprör då de inte 

känner igen sig själva. Sjuka kan se en förändring i sina närstående och är rädda 

att de skulle ta på sig för mycket ansvar som de inte kan hantera och detta skapar 

ångest samt skuldkänslor hos dem. Enligt Autio och Rissanen (2018) är det viktigt 

att närstående accepterar situationen och att de fokuserar på de positiva delarna i 

sin tillvaro. För att skapa mening kan både närstående och den sjuke 

familjemedlemmen tillsammans försöka uppleva glädje i vårdandet. Närstående 

kan till exempel försöka njuta av positiva svängningar i familjemedlemmens 

sjukdom genom att främja den sjukes intressen för att utföra gemensamma 

aktiviteter. Små saker som att sitta ner i solen tillsammans eller ha en picknick i 

grannskapet kan bidra till ökad gemenskap och välbefinnande för båda parterna. 

Detta kan minska känslan av ensamhet. Lögstrup (1994) skriver att känslan av 

ensamhet kan kopplas till närhetsetiken som bygger på att människan är 

ömsesidigt beroende av andra eftersom mänsklig interaktion och närhet berör 

människan. Lögstrup menar att människan blir sårbar samt lidande i sin ensamhet 

och söker sig därför till närhet för att finna trygghet, bekräftelse och kärlek. 

Närhet påverkar människans hälsa på ett positivt sätt som resulterar i att de 

upplever meningsfullhet och ökad livskvalite.  

Närstående använder sig av olika strategier för att handskas med situationen. 

Deras förväntningar på typen av stöd varierar. Ett stödbehov som närstående har 
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är att få information om sjukdomen och de önskar en fast vårdkontakt med 

läkaren under hela vårdtiden. Olika strategier som närstående använder sig av för 

att hantera situationen är till exempel terapi, stödjande samtal, praktisk stöd, 

socialt nätverk och att prioritera sig själv genom att ta pauser från vårdandet. 

Modellen familjefokuserad omvårdnad som utgår från ett systemteoretiskt 

perspektiv betonar att familjen är ett system där samtliga familjemedlemmar 

påverkas av varandra. Enligt familjefokuserad omvårdnad bör sjukvårdspersonal 

se patienten och närstående som en enhet eftersom familjen kan bidra till minskat 

lidande för den sjuke (Wright & Leahey, 2013). Ett sätt för sjuksköterskan att 

arbeta med familjen kan vara att arbeta familjefokuserat för att stärka relationer 

samt stödja familjen i att återställa balansen i tillvaron. Med hjälp av 

hälsostödjande familjesamtal kan sjuksköterskan hjälpa familjen i processen med 

att lösa sina problem, möjliggöra förändringar samt utveckla nya ideer för att 

klara av vardagen trots sjukdom. Genom detta arbetssätt kan resurser identifieras 

som gynnar förutsättningar för familjen att bibehålla hälsa och livskvalitet. 

Närstående kan få en fungerande vardag trots att en familjemedlem drabbats av 

hjärntumör. Med ett familjefokuserat arbetssätt öppnas möjligheten för god 

samverkan med patienten och dennes familj. För att närstående ska kunna känna 

sig sedda och hörda är det viktigt med delaktighet. Sjuksköterskan kan ge 

närstående stöd och bekräftelse genom att uppmuntra dem till att våga visa sina 

känslor. Hen måste värna om närståendes egna behov genom att fråga dem hur de 

mår. Att skapa plats för interaktion och samspel är viktigt eftersom det kan stärka 

närståendes patientstödjande funktion (Eggenberger et al., 2007; Åstedt et al., 

2001). 

Klinisk implikation 

Det är viktigt att vårdpersonal är medveten om att närstående är en stor del av 

patientens liv och betyder väldigt mycket för dem, och lyfter fram närståendes 

perspektiv i mötet så att även de känner sig hörda, sedda och förstådda. Trots att 

många sjuksköterskor upplever tidsbrist så är det ändå av stor betydelse att skapa 

tid för närstående så att de också kan känna sig bekräftade. Sjukvårdspersonal bör 

även få möjlighet till utbildning om familjefokuserad omvårdnad för att få mer 

kunskap om närståendes påverkan på patienten och dennes mående. Därav kan de 
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även sätta sig in i närståendes situation och få större förståelse för deras 

perspektiv.  

Vidare forskning bör göras om effekten av stöd för närstående och hur det 

påverkar deras hanterbarhet för situationen. Det behövs göras fler studier om 

närståendes erfarenheter av att få stöd och hur det kan underlätta deras vardag som 

informella vårdgivare.                                                   

Slutsats 
Att bli vårdgivare till en svårt sjuk person kräver mycket ansvar. Flera närstående 

upplever blandade känslor och stöter dagligen på svårigheter eftersom de 

ifrågasätter sitt eget omhändertagande av den sjuke. Det är viktigt att 

sjuksköterskor har kunskaper och rutiner för att inkludera närstående och göra 

dem delaktiga i vården. I mötet bör sjuksköterskan uppmärksamma närstående 

lika mycket som patienten och ägna mer tid åt hälsostödjande samtal för hela 

familjen.  
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Sökschema                Bilaga 1 
Databas: Cinahl Complete  

Datum: 2021-11-25 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hjärntumör ”Brain Neoplasms” [MH] OR Brain Tumor [fritext] 

OR Tumor in Brain [fritext] OR Glioma [fritext] 

 

23,312  

2. Närstående ”Spouses” [MH] OR Caregivers [fritext] OR Spousal 

caregivers [fritext] OR Couples [fritext] OR 

Relatives [fritext] OR Partners [fritext]  

 

329,646  

3. Erfarenheter ”Attitude” [MH] OR Perception* [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR Emotion* [fritext] OR 

Experienc* [fritext] OR Caregiver attitud* [fritext] 

OR Perspectiv* [fritext] 

 

1,044,457  

4.  1 AND 2 AND 3  256  

Begränsningar Engelskspråkiga artiklar + Peer-reviewed + 

Publiceringsår 2013-2021. 

149 6 
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Databas: PubMed   

Datum: 2021-11-25 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hjärntumör Brain Neoplasms [Mesh] OR Brain Tumor 

[Title/Abstract] OR Tumor in Brain [Title/Abstract] 

OR Glioma [Title/Abstract] 

 

193,842  

2. Närstående Spouses [Mesh] Or Caregivers [Title/Abstract] OR 

Spousal caregivers [Title/Abstract] OR Couples 

[Title/Abstract] OR Relatives [Title/Abstract] OR 

Partners [Title/Abstract]  

 

252,420  

3. Erfarenheter Attitude [Mesh] OR Perception [Title/Abstract] OR 

Interview [Title/Abstract] OR Emotion 

[Title/Abstract] OR Experience [Title/Abstract] OR 

Caregiver attitude [Title/Abstract] OR Perspective 

[Title/Abstract] 

 

1,795,514  

4.  1 AND 2 AND 3  160  

Begränsningar Engelskspråkiga artiklar, 2013-2021. 102 3 (3)* 

*Antal dubbletter 
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Databas: PsycINFO  

Datum: 2021-11-25 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av att vara närstående till en person med hjärntumör.  

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1. Hjärntumör ”Brain Neoplasms” [MS] OR Brain Tumor [fritext] 

OR Tumor in Brain [fritext] OR Glioma [fritext] 

 

14,633  

2. Närstående ”Spouses” [MS] OR Caregivers [fritext] OR Spousal 

caregivers [fritext] OR Couples [fritext] OR 

Relatives [fritext] OR Partners [fritext] 

 

383,438  

3. Erfarenheter ”Attitudes” [MS] OR Perception* [fritext] OR 

Interview* [fritext] OR Emotion* [fritext] OR 

Experienc* [fritext] OR Caregiver attitud* [fritext] 

OR Perspectiv* [fritext] 

 

2,063,910  

4.  1 AND 2 AND 3  236  

Begränsningar Engelskspråkiga artiklar + Peer-reviewed + 

Publiceringsår 2013-2021. 

108 1 (4)* 

*Antal dubbletter
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Tabell: Sammanfattning av inkluderade och kvalitetsgranskade empiriska studier (n=11)                                                                            Bilaga 2 
Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Arber, A. 

Hutson, N. 

De Vries, K. 

Guerrero, D. 

 
Finding the right kind 

of support: A study 

of carers of those 

with a primary 

malignant brain 

tumour. 

 

England, 2013. 

 

Syftet var att 

undersöka 

stödbehoven hos 

närstående till 

personer med en 

primär malign 

hjärntumör. 

Ändamålsenligt urval.  

22 deltagare,  

15 kvinnor och 7 män.  

Ålder 18-60.  

Deltagare rekryterades från 

ett sjukhus via patienter på 

avdelning.  

Inklusionskriterier: över 18 

år och tar hand om en person 

med hjärntumör.  

Intervju med öppna frågor. 

Datainsamling 2006-2007. 

Intervjuer hölls på sjukhuset. 

Obegränsad intervjutid.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Kvalitativ innehållsanalys.  

Etiskt godkänd. 

Resultatet visade att 

närstående upplevde att det 

var viktigt att hitta stödjande 

relationer som kunde hjälpa 

dem både praktiskt och 

emotionellt. Närstående 

beskrev också vikten av att 

ta en paus från all vårdande 

och finna sig själva. 

Tillförlitlighet stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns.  

Verifierbarhet stärks då 

metoden är väl beskriven. Stärks 

även då intervjufrågor finns.  

Pålitligheten sänks då 

förståelse inte finns. Stärks då 

fler än en författare analyserat 

materialet.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

kan ev. överföras till närstående 

till patienter med andra 

sjukdomstillstånd. 

Bayen, E.  

Laigle-Donadey, F. 

Prouté, M.  

Hoang-Xuan, K.  

Joël, M-E. 

Delattre, J-Y.  

 

The multidimensional 

burden of informal 

caregivers in primary 

malignant brain 

tumor. 

 

Frankrike, 2017. 

 

Syftet var att 

undersöka effekten 

av engagemang hos 

närstående till 

personer med 

hjärntumör.  

Ändamålsenligt urval.  

126 blev tillfrågade. 84 

deltog, 73 kvinnor och 11 

män. Ålder 25-88.  

Deltagare rekryterades från 

ett sjukhus via patienter på 

avdelning.  

Intern bortfall ej presenterad. 

Extern bortfall: 42. 

Inklusionskriterier: primär 

vårdare till en person med 

höggradigt gliom.  

Postenkät. Short Form- 12 

och Zarit Burden Scale.  

Datainsamling 2012-2013. 

Enkäten skickades på post 

till deltagarna.  

Statistisk analys 

genomfördes, R2.12.0 och 

STATAv11.  

Etiskt godkänd.  

36% av deltagarna (n=84) 

redovisade negativ påverkan 

på lön och 30% negativ 

påverkan på karriär, vilket 

resulterade i en ekonomisk 

börda på grund av antalet 

okompenserade vårdtimmar.  

Intern validitet stärks eftersom 

studien svarar på syftet. Sänks 

då internt bortfall inte 

redovisats. 

Reliabilitet sänks för att 

mätinstrumenten inte är 

tillförlitliga då Cronbach alpha 

värde ej genomfördes. 

Extern validitet stärks då 

många är tillfrågade och kan då 

generaliseras till andra 

kontexter. Stärks då externt 

bortfall var litet.  

Objektivitet sänks eftersom 

ingen powerberäkning gjordes. 
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Författare 

Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Coolbrandt, A. 

Sterckx, W.  

Clement, P. 

Borgenon, S. 

Decruyenaere, M. 

De Vleeschouwer, S. 

Mees, A. 

Dierckx De Casterlé, 

B.  

 

Family caregivers of 

patients with a high-

grade glioma.  

 

Belgien, 2015.  

 

Syftet var att 

utforska 

upplevelsen av 

familjevårdare till 

patienter med 

höggradigt gliom 

och deras behov 

relaterade till 

professionell vård.  

Ändamålsenligt urval.  

16 deltagare,  

10 kvinnor och 6 män.  

Ålder 31-68.  

Deltagarna rekryterades från 

ett sjukhus på onkologiska 

avdelningar via patienter.  

Semistrukturerad intervju.  

Datainsamling 2011-2012. 

Intervjuer hölls på sjukhuset 

eller i deras hem. 

Intervjutid 46-126 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Kvalitativ innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.  

Familjevårdare upplever 

förlust av sitt gamla liv och 

patientens gamla jag. De 

blev ledsna över 

förändringen i deras relation, 

vilket bidrog till känslor av 

ensamhet. Men de visade ett 

starkt engagemang för att ge 

obegränsad vård samtidigt 

som de rapporterade en 

känsla av osäkerhet inför 

framtiden.   

Tillförlitlighet stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Verifierbarhet stärks då 

metoden är väl beskriven. Sänks 

då intervjufrågorna ej är 

utskrivna. 

Pålitligheten sänks då 

förförståelse inte är redovisad.  

Stärks då fler än en författare 

deltog i analysen. 

Överfarbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven med 

tydliga teman och kan ev. 

överföras till närstående till 

patienter med andra 

sjukdomstillstånd.  

Francis, S. R. 

Hall, E. OC. 

Delmar, C.  

 
Spouse caregivers 

experiences of 

suffering in relation 

to care for a partner 

with brain tumor: A 

qualitative study.  

 

Germany, 2021. 

 

 

Syftet var att 

undersöka makars 

upplevelser av 

lidande i sin roll 

som huvudvårdare 

för en partner med 

primär malign 

hjärntumör. 

Ändamålsenligt urval.  

10 deltagare,  

7 kvinnor och 3 män.  

Ålder 36-76.  

Deltagare var rekryterade på 

sjukhuset när de följde med 

sin partner för behandling. 

Inklusionskriterier: 

närstående som lever med 

och vårdar en partner i 

behandling för primär 

malign hjärntumör.  

Semistrukturerad intervju. 

Datainsamling 2015-2016. 

Intervjuer hölls på sjukhuset 

eller i hemmet.  

Intervjutid 45-90 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Hermeneutisk 

innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Reultatet bestod av 3 

huvudteman:  

*Att uthärda vardagen. 

*Att bli förbisedd och sårad. 

*Att bli bekräftad och må 

bra. 

Tillförlitlighet stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns 

presenterade.  

Verifierbarhet stärks då 

metoden är väl beskriven. Stärks 

även då intervjufrågor finns.  

Pålitligheten sänks då 

förförsåelse saknas. Stärks då 

alla författare deltog i analysen. 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

kan ev. överföras till närstående 

till patienter med andra 

sjukdomstillstånd. 
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Francis, S. R. 

Hall, E. OC. 

Delmar, C.  

 

Ethical dilemmas 

experienced by 

spouses of a partner 

with brain tumour. 

 

Danmark, 2020. 
 

Syftet var att 

utforska etiska 

dilemman som 

makar upplever i 

den dagliga vården 

av en partner som 

behandlas för 

primär malign 

hjärntumör. 

Ändamålsenligt urval.  

10 deltagare,  

7 kvinnor och 3 män. 

Ålder 36-76.  

Deltagare var rekryterade på 

ett sjukhus när deras partner 

var inneliggande. 

Inklusionskriter: närstående 

som lever med en partner i 

behandling för malign 

hjärntumör och som stödjer 

denne i vardagen.  

Semistrukurerad intervju. 

 

Datainsamling 2015-2016. 

Intervjuer hölls i hemmet 

eller på sjukhuset.  

Intervjutid 60 minuter.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Fenomenologisk- 

hermeneutisk analys.  

Etiskt godkänd. 

Huvudtema:  

Pendlande i ett föränderligt 

förhållande.  

3 underteman:  

* Att göra rätt i 

oförutsägbart dagliga 

situationer.  

*Sliten mellan tålamod och 

skuld.  

*Att leva i en tid av 

osäkerhet, hopp och 

förtvivlan. 

 

Tillförlitlighet stärks då studien 

svarar på syftet och citat i 

resultatdelen var beskrivande.  

Verifierbarhet stärks då 

metoden är tydligt beskriven 

och intervjufrågor finns.  

Pålitligheten sänks då det inte 

finns beskriven förförståelse. 

Den stärks av att alla forskare 

har deltagit i analysen.  

Överförbarhet stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

har relativt hög 

abstraktionsnivå. 

Kirby, E. 

Van Toorn, G. 

Lwin, Z. 

 

Routines of isolation? 

A qualitative study of 

informal caregiving 

in the context of 

glioma in Australia.  

 

Australien, 2021. 

 

 

 

 

Syftet var att bättre 

förstå de vardagliga 

upplevelserna hos 

en grupp 

hembaserade 

informella 

vårdgivare till 

personer med 

gliom. 

Ändamålsenligt urval.  

32 deltagare,  

21 kvinnor och 11 män.  

Ålder 18-84.  

Deltagare var rekryterade på 

ett sjukhus via patienter som 

identifierade sina närstående.  

Semistrukturerad intervju.  

Intervjuer hölls i hemmet 

eller på sjukhuset.  

Intervjutid 30-180 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Tematisk innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet bestod av 4 

teman: 

*Behovet av att vara nära 

vårdtagaren och 

konsekvenserna för 

vårdgivarens rörlighet.  

*Den starka känslan av 

ansvar för vården och 

dygderna med bra vård. 

*Upplevelser av ensamhet i 

andras sällskap.  

*Uppskjutande av social 

anknytning och minimering 

av jaget.  

Tillförlitlighet stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Verifierbarhet stärks då 

metoden är väl beskriven. 

Pålitligheten sänks då det inte 

finns någon redovisad 

förförståelse. Stärks av att fler 

än en författare deltagit i 

analysen. 

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

kan ev. överföras till närstående 

till patienter med andra 

sjukdomstillstånd. 
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Ownsworth, T. 

Goadby, E.  

Chambers, S. K.  

 

Support after brain 

tumor means 

different things: 

Family caregivers 

experiences of 

support and 

relationship changes. 

 

Australien, 2015.  

 

Syftet var att 

undersöka 

närståendes 

upplevelser av stöd 

och relations-

förändringar i 

samband med 

hjärntumör.  

Ändåmålsenligt urval 

11 deltagare,  

6 män och 5 kvinnor.  

Ålder 33-79.  

Deltagare rekryterades från 

en stödgrupp för närstående 

till personer med 

hjärntumör.  

Inklusionskriterier: 

närstående som tar hand om 

en vuxen med en godartad 

eller malign tumör. 

Semistrukturerad intervju. 

Intervjuer hölls i hemmet. 

Intervjutid 27-88 minuter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.   

Resultatet bestod av 2 

teman: 

*Betydelsen av stöd 

präglades av distinkta 

stödbehov, varierande 

förväntningar på stöd och 

faktorer som påverkar 

stödförväntningarna.  

*Relationspåverkan 

skildrade blandade 

upplevelser av stärkta och 

ansträngda relationer till 

personer med hjärntumör.  

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på syftet och citat 

finns presenterade.  

Verifierbarhet stärks då 

metoden är väl beskriven och 

intervjufrågor finns.  

Pålitligheten sänks då 

förförståelse saknas, men stärks 

av att fler än en författare har 

deltagit i anaylsdelen.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

har relativt hög 

abstraktionsnivå.  

Piil, K.  

Juhler, M.  

Jakobsen, J.  

Jarden, M.  

 

Daily life experiences 

of patients with a 

high-grade glioma 

and their caregivers: 

A longitudinal 

exploration of 

rehabilitation and 

supportive care 

needs.  

 

Danmark, 2015.  

 

Syftet var att belysa 

erfarenheter och 

behov av 

rehabilitering och 

stöd för patienter 

med höggradigt 

gliom och deras 

närstående. 

Ändamålsenligt urval. 

33 deltagare,  

23 kvinnor och 10 män.  

Ålder 29-72. 

De rekryterades från ett 

sjukhus via patienter på 

avdelningen.  

Inklusionskriterier: över 18 

år och kunna tala, prata samt 

förstå danska.  

Exklusionskriterier: kognitiv 

och neurologisk 

funktionsnedsättning.  

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

Intervjuer hölls i hemmet.  

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades.  

Intervjutid 30 minuter. 

Tematisk innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Resultatet bestod av 5 

huvudteman:  

*Individuell strategi för att 

skaffa prognotiskt 

information.  

*Delad hopp.  

*Engagemang i 

hälsofrämjande aktiviteter.  

*Anpassning till 

symtombegränsningar.  

*Rollövergång från 

familjemedlem till 

vårdgivare. 

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på syftet och citat 

finns. Sänks för att intervjutiden 

är för kort.  

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. Sänks 

då intervjufrågor ej finns 

presenterade.  

Pålitligheten sänks då 

förförståelse saknas, stärks 

däremot då alla författare har 

deltagit i analysprocessen.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

kan ev. överföras till närstående 

till patienter med andra 

sjukdomstillstånd. 
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Piil, K. 

Jarden, M.  

 

Bereaved caregivers 

to patients with high-

grade glioma: A 

qualitative 

explorative study.  

 

Danmark, 2018.  

Syftet var att 

utforska 

perspektiven för 

närstående till 

patienter med 

höggradigt gliom i 

livets slutskede.  

Ändamålsenligt urval.  

8 deltagare, 

6 kvinnor och 2 män. 

Ålder 28-60.  

De rekryterades från ett 

neuro-onkologiskt 

rehabiliteringscenter via 

patienter.  

Inklusionskriterier: över 18 

år och att de är vårdare till 

en person med höggradigt 

gliom. Semistrukturerade 

telefonintervjuer.  

Intervjutid 20-45 minuter. 

Intervjuer hölls i hemmet.  

Intervjuerna spelades in, 

avlyssnades och 

transkriberades.   

Tematisk innehållsanalys. 

Etiskt godkänd.  

Resultatet bestod av 4 

huvudteman:  

*Vård i sent skede är 

omfattande och krävande. 

*Att våga släppa ansvaret 

för den primära vårdande 

rollen.  

*Känslor av sorg och 

lättnad. 

*Förslag på kliniska 

strategier och stöd.  

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på syftet och citat 

finns presenterade.  

Verifierbarheten sänks då 

metoden inte är väl beskriven 

och intervjufrågor saknas.  

Pålitligheten sänks då 

förförståelse inte redovisats. 

Stärks däremot då alla författare 

har deltagit i analysprocessen.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven.  

Saria, M. G.  

Courschesne, N. S.  

Evangelista, L.  

Carter, J. L.  

MacManus, D. A. 

Gorman, M. K.  

Nyamathi, A. M.  

Linda, P. R.  

Piccioni, D. E.  

Kesari, S.  

Maliski, S. L.  

 

Anxiety and 

depression associated 

with burden in 

caregivers of patients 

with brain 

metastases. 

 

USA, 2017. 

Syftet var att 

beskriva ångest, 

depression och 

vårdgivarbörda 

bland vårdgivare 

till patienter med 

hjärntumör. 

Tvärsnittsstudie.  

Rekrytering med hjälp av 

flygblad som beskrev 

studien, inkluderade kriterier 

för anmälan och 

kontaktuppgifter.  

104 blev tillfrågade. 56 

deltog, 39 kvinnor och 17 

män. Genomsnittsålder 56 

år. Intern bortfall ej 

presenterad. 

Extern bortfall: 48.  

Inklusionskriterier: över 18 

år och primär vårdgivare till 

en patient med hjärntumör.  

Online enkät. The Hospital 

Anxiety and Depression 

Scale (HADS).  

Enkättid 90 minuter.   

Enkäten utfördes online av 

deltagarna.  

SPSS version 21.0 användes 

för att analysera data. 

Analyserades med Cronbach 

alpha= 0,8-0,9.  

Etiskt godkänd. 

61% upplever ångest och 

52% upplever depression.  

38% upplever inte glädje 

och betydelse av omvårdnad. 

84% upplever att det har 

påverkat deras ekonomi.  

96% upplever att det har 

påverkat deras hälsa.  

70% upplever att det har 

påverkat deras vardagliga 

planering.  

98% upplever brist på 

familjestöd. 

Intern validitet stärks eftersom 

studien svarar på syftet. Sänks 

då internt bortfall inte 

redovisats. 

Reliabilitet stärks då 

mätinstrumenten är etablerad 

och testad. Stärks då analys med 

Cronbach alpha värde finns.  

Extern validitet stärks då 

många är tillfrågade och kan då 

generaliseras till andra 

kontexter. Stärks då externt 

bortfall var litet.  

Objektivitet sänks eftersom 

ingen powerberäkning gjordes. 
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Wasner, M.  

Paal, P.  

Borasio, G. D.  

 

Psychosocial care for 

the caregivers of 

primary malignant 

brain tumor patients.  

 

Germany, 2013.  

 

 

 

 

 

 
 

Syftet var att 

undersöka 

upplevelser av 

livskvalitet, 

vårdbörda och 

välbefinnande hos 

närstående till 

personer med 

hjärntumör. 

Ändamålsenligt urval.  

Mixad metod med 

enkätstudie och intervju*.  

27 deltagare,  

22 kvinnor och 5 män.  

Ålder 34-80.  

Deltagarna rekryterades från 

ett sjukhus när deras partner 

var inneliggande.  

Semistrukturerad intervju.  

Datainsamling 2003-2009. 

Intervjuer hölls i hemmet 

eller på sjukhus.  

Intervjutid 20-60 minuter. 

Intervjuerna spelades in 

transkriberades.  

Tematisk innehållsanalys. 

Etiskt godkänd. 

Närståendes livskvalitet 

påverkades starkast av 

vårdbördan och patientens 

psykiska tillstånd. Många 

närstående upplevde ångest 

och hade ökade 

depressionsnivåer eftersom 

den sjuke 

familjemedlemmens 

personlighet och beteende 

hade förändrats.  

Tillförlitligheten stärks då 

studien svarar på syftet och citat 

finns presenterade.  

Verifierbarheten stärks då 

metoden är väl beskriven. Sänks 

då intervjufrågor saknas.  

Pålitligheten sänks då 

förförståelse saknas. Stärks 

däremot då alla författare har 

deltagit i analysen.  

Överförbarheten stärks då 

kontexten är väl beskriven och 

kan ev. överföras till närstående 

till patienter med andra 

sjukdomstillstånd. 

*Endast kvalitativt data har använts 


