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Abstrakt	  
När en person drabbas av hjärntumör sker det inte bara stora förändringar i den 
sjukes liv utan även för närstående som finns runt om kring. Närstående har en 
betydande roll som kan liknas med vårdgivare för den sjuke. Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person 
som drabbats av hjärntumör. Tretton vetenskapliga studier analyserades med 
hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen resulterade i fem slutliga 
kategorier; att känna sig splittrad i en övermäktig situation, livet känns osäkert 
och krävande, att ge stöd och hopp till den sjuke, komma till insikt om 
omgivningens betydelse samt förändrat liv leder till ett nytt normalt för 
familjen. Resultatet visade att närstående upplevde oro och rädsla inför 
framtiden, de vågade inte planera saker. Närstående upplevde att den tunga 
omvårdnaden av den sjuke gjorde att deras egen hälsa försämrades och att livet 
kändes övermäktigt med oändliga krav. Resultatet visade även att närstående 
inte gav upp hoppet och att de insåg vikten av att ha bra stöd runt om kring sig. 
Slutsatsen av studien var att närstående upplevde stor oro inför framtiden, 
kände ökat ansvar över den sjuke samt att de hade behov av individuellt 
anpassat bemötande och information. 

 
 
Nyckelord: närstående, upplevelser, hjärntumör, inifrånperspektiv, 
litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys 	  
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“When one familymember is ill, all of the family is ill” 
(Schubart, Kinzie & Farace, 2008, s. 65). 
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Denna litteraturstudie fokuserade på hur det var att vara närstående när en person i ens närhet 

drabbats av hjärntumör. Närstående beskrivs som en person individen tycker sig ha en nära 

relation till. Närstående kan användas som synonym till anhörig eller istället för, eftersom 

närstående kan kliva in och ta rollen som anhörig utan att ha något direkt släktskap med den 

sjuke (Socialstyrelsen, 2004). Begreppet anhörig definierades av Socialstyrelsen (2004) som 

en individ eller person inom familjen eller bland närmaste släktingar. Bergblom och Askwall 

(2000) beskrev om det faktum att närstående inte alltid hade biologiskt blodsband till den 

sjuke utan att den sjuke kunde ha en god relation till en person som stod dem nära. Det kunde 

vara en person som den sjuke litade på samt att de delade ömsesidig kärlek och respekt till 

varandra. Enligt Cancerfonden (2012) kommer en tredjedel av alla svenskar förr eller senare 

insjukna i cancer, men många fler berörs av diagnosen. Bredvid varje cancersjuk person finns 

familj och vänner, som även de får sina liv vända upp och ner. Socialstyrelsen (2009) visar i 

sin statistik att drygt 30 procent av alla som bor i Sverige får en cancersjukdom någon gång i 

livet. Eftersom det är en så pass vanlig sjukdom är det troligt att alla känner, eller kommer att 

känna, någon som insjuknat. På det sättet berörs även de som står bredvid, trots att de inte 

själva är sjuka.  

 

Esbensen och Thomé (2010) beskrev att när en familjemedlem blev sjuk förändrades hela 

familjens dagliga liv till varierande grad. För att klara av den nya situationen blev både den 

sjuke och dess närstående ställda inför utmaningar som resulterade i både positiva och 

negativa erfarenheter. Det kunde vara en krävande situation att bara stå på sidan och se 

anhöriga drabbas av sjukdom. Närstående vårdade istället för att “bara” vara 

anhörig/släkting/vän. Vidare beskrev Bergblom och Askwall (2000) att den sjuke kände sig 

mindre övergiven när deras närstående talat om vad som hänt med övriga vänner, resten av 

familjen och hela världen utanför. Det gjorde att den sjuke kände sig delaktig och fortfarande 

som en del av samhället. Närstående blev en länk till den sjukes tidigare sociala liv. 

Närståendes närvaro bekräftade att den sjuke fortfarande fanns och räknades. Vidare 

poängterades att den sjuke hade känt inre frid när närstående var närvarande, de hade fått 

möjlighet att uttrycka rädslor och funderingar utan att dömas. En studie (Davidson, 2009) 

beskrev att för den sjuke var närstående det största stödet och närståendes största behov var 

att stödja och finnas där för den sjuke. Vidare beskrevs att närstående hade varierande behov 

av information och stöd, dessa behov behövde uppfyllas för att närstående skulle kunna hjälpa 

den sjuke. Det är av stor betydelse för den sjuke att ha närstående vid sin sida, både när de 

befinner sig på sjukhus och när de sen kommer hem. Bergblom och Askwall (2000) beskrev 
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att närståendes blotta närvaro var viktig för den sjuke och fick dem att känna sig behövda och 

älskade. Deras närvaro gav den sjuke en vilja att inte ge upp, eftersom det fanns någon som 

stödjer, bryr sig om och väntar på dem. Närstående fick den sjuke att inte enbart känna sig 

som sin sjukdom utan att de fortfarande var älskade och accepterade för den personen de var.   

 

Persson och Hallberg (2004) beskrev omställningen från att vara äldre men frisk till att bli en 

äldre patient med cancer. Livet hade blivit mer kaotiskt och det hade inte funnits klara 

strategier för hur den nya situationen skulle hanteras. Vidare beskrev den sjuke att sjukdomen 

gett dem en känsla av sämre livskvalitet än innan de fått cancerdiagnosen. Lepola, Toljamo, 

Aho och Louet (2001) beskrev i sin studie att den sjuke kände sig rädd och deprimerade över 

dess hjärntumör och att diagnosen kommit som en chock för dem. Den sjuke upptäckte att 

diagnosen fått livet att ofrivilligt pausa och tvingats att omvärdera vad som var viktigt i livet. 

Det fanns också en stor rädsla inför eventuella återfall av sjukdomen efter behandling. Enligt 

Esbensen, Swane, Hallberg och Thomé (2008) innebar cancer en känsla av maktlöshet, att 

förlora sin styrka, sin energi och sin vitalitet. Att vara oförmögen att göra saker som tidigare 

varit enkla ledde till förändrat socialt liv och en känsla av utanförskap. Det var en stor 

omställning att gå från frisk till att leva med en allvarlig livshotande sjukdom. En studie 

(Öhman, Söderberg & Lundman, 2003) beskrev att den sjuke kände sig som en halv person 

med begränsat liv, den sjukes vilja fanns kvar men styrkan hade minskat eller försvunnit. 

Sjukdomen innebar en känsla av ensamhet och brist på gemenskap med andra. Vidare 

beskrevs att känslan av gemenskap med familjen var viktigt för den sjukes välbefinnande. 

Lepola et al. (2001) beskrev att den sjuke ville delta i beslut gällande sjukdomen, den sjuke 

litade på sjukvården och dess kompetens men kände samtidigt att de behövt mer stöd för att 

kunna vara mer delaktig i sin egen vård.  

 

Den sjuke försökte så gott den kunde fortsätta leva sitt liv så självständigt som möjligt, trots 

fysisk trötthet och minnessvårigheter återvände många till sina jobb efter behandlingen. Det 

hjälpte den sjuke att känna sig mer komplett och mindre som en börda för andra. 

Arbetskamraterna var så stöttande de kunde vara trots att de inte visste mycket om 

sjukdomssituationen (Molassiotis et al., 2010). För den sjuke var diagnosen cancer en känsla 

av att förlora kontrollen över sitt eget liv samt en upplevelse av att förlora sig själv desto 

mindre kontroll de fick. Efter sjukdomsdiagnosen upplevdes en vändpunkt i familjerelationer. 

Närstående upplevde att de plötsligt fått en annan roll, som ledde till en mer sympatisk 

inställning och ökad eftertänksamhet. Allt eftersom rollerna inom familjen förändrades oroade 
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sig den sjuke allt mer över att bli en börda för sina närstående (Esbensen et al., 2008). 

Hubbard, Illingworth, Rowa-Dewar, Forbat och Kearney (2010) beskrev att förhållandet 

mellan närstående och den sjuke var en stor del av den sjukes sjukdomsupplevelse. De 

hjälptes åt och hade stöd av varandra vid beslutsfattande runt sjukdomen.  

 

Hjärntumör är den 11:e vanligaste cancerformen i Sverige och ca 1100 personer 

diagnostiseras varje år med primär hjärntumör. Det är en cancerform som kan drabba vem 

som helst, men vanligast är den hos personer över 60 år. Symtom vid hjärntumör kan variera 

från person till person och även på grund av vilken typ av hjärntumör som drabbat en 

(Cancerfonden, 2012). Cahill, LoBiondo-Wood, Bergstrom och Armstrong (2012) beskrev 

några olika symtom i sin studie, bland annat känslan av fatigue, huvudvärk samt illamående 

och kräkningar. Det vanligaste symtomet bland de tillfrågade var känsla av fatigue - 

utomordentlig trötthet som inte går över även om man vilar mycket (Olsson, Lexwell & 

Söderberg, 2005). För att ställa diagnos behövs kunskap om anamnes, symtombild, 

röntgenundersökningar samt eventuellt vävnadsprov. Datortomografi är det första steget för 

att ställa diagnosen samt eventuell komplettering med magnetröntgen. Genom de här 

undersökningarna får läkarna fram information som hjälper dem i arbetet med att klassificera 

tumören och på så sätt bestämma vilken typ av behandling patienten kommer att behöva. De 

tre vanligaste behandlingsformerna är operation, strålning och cytostatika. Vilken prognos 

personen får är beroende på vilken typ av tumör personen har, ålder och fysiska status. Även i 

vilket stadie som tumören har blivit upptäckt i har betydelse för prognos och utgång samt 

tumörens lokalisering i hjärnan (Cancerfonden, 2012).  

  

Enligt Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2005) ska en 

sjuksköterska ha förmågan att kommunicera med patienter, närstående och personal på ett 

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt men även att i dialog med patienten och/eller närstående 

kunna ge stöd och vägledning för att möjliggöra en delaktighet i vården och behandlingen. Att 

genomföra denna studie var viktigt för att identifiera och förstå de behov som fanns hos 

närstående när en person i dess närhet drabbats av hjärntumör. Genom fördjupad kunskap i 

hur olika insatser och förändringar påverkar upplevelsen kan sjuksköterskor bilda sig en egen 

uppfattning om hur det är att vara närstående till en person med hjärntumör. Denna 

litteraturstudie har betydelse både för närstående och för sjuksköterskor som möter närstående 

där en person i dess närhet drabbats av hjärntumör. Resultatet av litteraturstudien kan bidra 

till att vårdpersonal inser närståendes behov av att bli sedda och hörda. Om deras behov 
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tillfredsställs leder det till ökad förståelse för deras situation, upplevelse och reaktioner vilket 

ger en bättre upplevelse och trygghet för närstående. 

  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person 

som drabbats av hjärntumör. 

 

Metod 

Denna litteraturstudie utgick från kvalitativ innehållsanalys, detta för att belysa 

inifrånperspektivet. Närståendes upplevelser beskrevs genom att data som svarade mot syftet 

samlades in från vetenskapliga studier. Efter insamlingen av data granskades och analyserades 

innehållet (Polit & Beck, 2008, s. 105-107) för att lyfta fram det som beskriver närståendes 

upplevelse av att ha en person i dess närhet som drabbats av hjärntumör.  

 

Litteratursökning 

Utifrån det preciserade forskningsproblemet formulerades en plan över litteratursökningen. 

Litteratursökningen omfattade fyra olika moment; identifiera tillgängliga resurser, identifiera 

relevanta källor, avgränsa forskningsproblemet och fastställa huvuddragen i sökningen samt 

utveckla en sökväg för varje söksystem. Att identifiera tillgängliga resurser innebär att 

forskarna avsatte tillräckligt med tid för att studien skulle kunna genomföras samt genom att 

undersöka vilka resurser som fanns tillgängliga till underlaget för studien, till exempel 

tillgängliga databaser. Det togs även hänsyn till språkliga begränsningar, alla inom studien 

skulle bemästra det språk studien var skriven på. Identifiera relevanta källor innebar att 

forskarna fattade beslut om vilka databaser som var relevanta att inhämta studier utifrån det 

preciserade forskningsproblemet. Att avgränsa forskningsproblemet och att fastställa 

huvuddragen i sökningen innebar att litteratursökningens fokus bestämdes för att smala av 

studien. Att utveckla en sökväg för varje söksystem syftade till att anpassa sökningarna 

individuellt till de olika databasernas upplägg (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 61-62). 

  

Litteratursökning utfördes i de bibliografiska referensdatabaserna CINAHL och PubMed, 

dessa databaser valdes för att de ansågs lämpliga vid omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 

2008, s. 111). Databasen Swedish MeSH användes för att ta fram rätt och alternativa termer. 

Litteratursökningen ska utföras systematiskt genom att de aktuella söktermerna kombineras 

med booleska termer till exempel AND. AND kopplar samma två eller flera termer för att 
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smalna av sökningen. Eftersom databaserna var uppbyggda på olika sätt anpassades 

sökvägarna (Willman et al., 2006, s. 62). Sökord som användes var: brain neoplasms, brain 

tumor, brain tumour, family, spouse, carer, loved one, caregiver, next of kin. 

Inklusionskriterier för sökningarna var att endast engelska och svenska vetenskapliga studier 

godkändes till litteraturstudien samt att de skulle vara publicerade efter år 2000 och peer 

review. Studier som var peer review innebar att de var granskade av experter på området 

innan de publicerats (Willman et al., 2006, s. 81). Ytterligare ett inklusionskriterie var att 

artiklarna skulle vara kvalitativa eftersom syftet var att ta reda på upplevelser hos närstående. 
Artiklar som inte uppfyllde kriterierna exkluderas. Litteratursökningen redovisas i tabell 1 

tillsammans med limits. 

  
Tabell 1 Översikt litteratursökning	  
Syftet: att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person som drabbats av 
hjärntumör  
CINAHL 2012-09-12 (Limits: Peer review, 2000-2012, English) 
Sökning (*) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 FT Brain neoplasms 2385  
2 FT Brain tumor 423  
3 FT Brain tumour 164  
4 FT Family 75961  
5 FT Spouse 1320  
6 FT Carer 1333  
7 FT Loved one 431  
8 FT Caregiver 8209  
9 FT Next of kin 228  
10  1 AND 4 118 5 
11  1 AND 9 4 1 
12  2 AND 4 36 2 
13  2 AND 8 17 1 
14  3 AND 4 22 1 
PubMed 2012-09-12 (Limits: Peer review, 2000-2012, English) 
1 MSH Brain neoplasms 45508  
2 FT Brain tumor 59263  
3 FT Brain tumour 59263  
4 MSH Family 415477  
5 FT Spouse 10951  
6 FT Carer 22556  
7 FT Loved one 1578  
8 FT Caregiver 24406  
(*) FT = Fritext sökning, MSH = MeSH term i databasen PubMed 
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Tabell 1 forts. Översikt litteratursökning 
Sökning (*) Söktermer Antal träffar Antal valda 
9 FT Next of kin 503  
10  1 AND 4 1617 5 
11  1 AND 5 95 4 
12  1 AND 6 12 1 
(*) FT = Fritext sökning, MSH = MeSH term i databasen PubMed 
 

Kvalitetsgranskning 

Vid kvalitetsgranskning av artiklarna användes granskningsprotokoll (Willman et al., 2006, s. 

156-157). Granskningsprotokollet utgick bland annat från granskning av urvalsförfarandet, 

undersökningsgruppens storlek, använda instrument samt resultatet av studien. 

Kvalitetsgranskningen utfördes enskilt av de två granskarna för att öka reliabiliteten, med det 

menas att resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar och oavsett vem som utför dem. 

Resultaten jämfördes sedan mot varandra, detta för att upprätthålla validiteten i resultatet. 

Validitet, som är viktigt i alla paradigm inom kvalitativ och kvantitativ forskning, är att 

forskaren verkligen mäter det som är avsett att mätas (Polit & Beck, 2008, s. 536-537). Efter 

kvalitetsgranskning gjordes en kvalitetsgradering. Kvalitetsgradering innebar att studierna 

klassificerades utifrån dess kvalité. En kvalitetsgradering kan utföras med hjälp av 

procentindelning av totalt uppfyllda kriterier. Ett poäng för positivt svar och noll poäng för 

negativt svar. Poängen räknades sedan samman och procenten av antalet positiva tal blev en 

gradering på kvalitet; hög 80-100%, medel 70-79% och låg 60-69% (Willman et al., 2006, s. 

96). Endast studier som hade medel eller hög kvalité inkluderades i analysen. Av de tjugo 

artiklarna som totalt valdes ut var det tretton artiklar som svarade mot syftet och uppfyllde 

kvalitetskriterierna. Kvalitetsgranskningen redovisas i tabell 2. 

 

Tabell 2 Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 
Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Adelbratt & 
Strang (2000)	  
Sverige 

Kvalitativ 15 närstående 
och 20 
patienter 

Semistrukturerade 
intervjuer. 
Hermeneutisk.	  
 

Viktigt att våga prata 
öppet om döden och 
dödsångest. 
 

Hög 

Arber, Hutson, 
Guerrero, Wilson, 
Lucas & Faithfull 
(2010)	  
England 
 

Kvalitativ 35 närstående 
och 39 
patienter 

Intervjuer. 
Grounded theory.	  

Familjens liv 
påverkades, 
information var viktigt, 
direktkontakt med 
vårdpersonal var 
hjälpfullt. 

Hög 



	  
	  

10	  

Tabell 2 forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 
Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet  
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Jackson, Stewart, 
O´Toole, 
Tokatlian, 
Enderby, Miller 
& Ashley (2007)	  
Australien 
 

Kvalitativ 53 närstående Intervjuer.	  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Närstående kände stor 
tacksamhet till 
vårdpersonalen. 

Hög 

Lobb, Halkett & 
Nowak (2010)	  
Australien 

Kvalitativ 10 nårstående Semistrukturerade 
intervjuer.	  
Fenomelogisk. 
 

Kommunikation var 
viktigt för att klara av 
allvaret av situationen. 

Medel 

McConigley, 
Halkett, Lobb & 
Nowak (2010)	  
Australien 
 

Kvalitativ 21 närstående Semistrukturerade 
intervjuer.	  
Grounded theory. 

Snabb förändring för 
de närstående. Stort 
behov av stöd. 
Information var viktigt. 

Medel 

Salander & Spetz 
(2002)	  
Sverige 
 

Kvalitativ 25 närstående 
och 25 
patienter 

Intervjuer.	  
Gounded theory. 

I många fall delade inte 
patienten och den 
närstående med sig av 
sina tankar och 
farhågor med varandra. 
 

Hög 

Schmer, Ward-
Smith, Latham & 
Salcz (2008)	  
USA	  
 

Kvalitativ 10 närstående Semistrukturerade 
intervjuer.	  
Fenomelogisk. 

Nya roller uppkom 
inom familjen och det 
sociala livet förändras. 

Medel 

Schubart, Kinzie 
& Farace (2008)	  
USA 
 

Kvalitativ 25 närstående Semistrukturerade 
intervjuer.	  
Grounded theory. 

Mer fokus behövdes på 
närstående och deras 
behov. 

Hög 

Sherwood, Given, 
Doorenbos & 
Given (2004)	  
USA 
 

Kvalitativ 43 närstående Intervjuer.	  
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Tungt att vara 
närstående men även 
givande, inte alltid 
tillräckligt med stöd 
från vårdpersonalen. 

Hög 

Sherwood, 
Hricik, Donovan, 
Bradley, Given, 
Bender, 
Newberry, 
Hamilton & 
Given (2011)	  
USA 
 

Kvalitativ 10 närstående Intervjuer. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Närstående behövde 
mer stöd och hjälp 
medan de intog en ny 
roll. 

Hög 
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Tabell 2 forts. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 
Författare/ 
År/Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
(Hög, 
Medel, 
Låg) 

Strang, Strang & 
Ternestedt 
(2001)	  
Sverige 
 

Kvalitet 16 närstående, 
20 patienter 
och 16 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer.	  
Fenomelogisk. 

Även existentiellt stöd 
var viktigt men ofta 
bortglömt. 

Hög 

Whisenant 
(2011)	  
USA 

Kvalitet 20 närstående 
och 20 
patienter 

Intervjuer.	  
Deskriptiv 
explorativ 
dataanalys. 
 

Närstående visade stort 
engagemang, ny insikt, 
nya roller. 

Hög 

Wideheim, 
Edvardsson, 
Påhlson & 
Ahlström (2002)	  
Sverige 

Kvalitativ 5 närstående 
och 3 patienter 

Intervjuer.	  
Kvalitativ 
innehållsanalys 
med induktiv 
ansats. 

Hela familjens liv 
påverkades, närstående 
upplever sorg, oro och 
en rädsla för döden. 

Hög 

	  

Analys 

Analysen av litteraturen genomfördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) metod om 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Med manifest ansats menas att författaren är 

textnära och inte tolkar resultatet. För att få en känsla av helhet och sammanhang lästes de 

utvalda studierna upprepade gånger. Ur de valda studierna togs textenheter ut som svarade 

mot studiens syfte. I de studier där det ingick andra deltagare valdes bara de textenheter ut där 

det klart framgick att det berörde närstående. Textenheterna bestod av meningar och/eller 

fraser och för att underlätta de nästkommande stegen i analysen översattes textenheterna till 

svenska. Textenheterna numrerades för att det skulle gå att finna i originalstudierna och för att 

kunna gå fram och tillbaka i analysen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) var nästa steg i 

innehållsanalysen att kondensera textenheterna. Det genomfördes för att finna kärnan i texten 

och innebar att textenheterna kortades ner utan att betydelsefulla delar togs bort eller att 

textenhetens innehåll förändrades.  

  

Kategorisering var nästa steg och det innebar att textenheter med gemensamt innehåll 

grupperades i grupper. En textenhet skulle bara kunna tillhöra en kategori vilket innebar att 

kategorierna skulle vara ömsesidigt uteslutande och fullständiga (Graneheim & Lundman, 

2004). Totalt extraherades 214 textenheter och utifrån dessa framkom 51 kategorier. I den 

andra kategoriseringen bildades 13 kategorier och i den tredje 5 kategorier. Dessa 5 blev 

slutliga kategorier och var uteslutande av varandra. 
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Resultat 
Analysen resulterade i fem slutliga kategorier (tabell 3). Resultatet redovisades i löpande text 

och för att stärka trovärdigheten användes citat från originalstudier. Där det tydligt angetts i 

studierna om upplevelserna skedde på sjukhus eller i hemmiljö är det beskrivet i resultatet.   

 

Tabell 3 Översikt av slutliga kategorier (n=5) 

Kategorier 

Att känna sig splittrad i en övermäktig situation  

Livet känns osäkert och krävande 

Att ge stöd och hopp till den sjuke 

Komma till insikt om omgivningens betydelse 

Förändrat liv leder till ett nytt normalt för familjen 

 

Att känna sig splittrad i en övermäktig situation 

Schubart, Kinzie och Farace (2008) samt Wideheim, Edvardsson, Påhlson och Ahlström 

(2002) beskrev hur närstående upplevde att livet blev övermäktigt med oändliga krav. De gick 

igenom den värsta tiden i livet och förstod inte hur de skulle klara av det. Närstående fann 

tröst hos Gud och högre makter. Detta beskrev också upp i studie av Whisenant (2011) där det 

framgick att närstående fått hjälp av sin tro för att klara av situationen. I studie av Schubart et 

al. (2008) framkom det att närstående reagerat olika på den på den nya situationen, 

känslospannet sträckte sig från likgiltighet, chock, förnekelse till ilska och frustration. Även 

tidigare förluster var av betydelse när det kom till närståendes reaktioner och hur de uppträtt i 

den nya situationen.  

 

They suffered from a sense of powerlessness deriving from being unable to influence 
the situation (Wideheim et al., 2002, s. 238). 

 

Studier (Lobb, Halkett & Nowak, 2011; Schmer, Ward-Smith, Latham & Salacz, 2008; 

Wideheim et al., 2002) beskrev att närstående upplevde känsla av overklighet vid diagnosen 

och fann situationen överväldigad. Närstående blev chockade när de fick veta att den sjuke 

fått en hjärntumör, de kunde inte förstå att det var sant och att det hände just dem. I studier av 

Jackson et al. (2007) och Wideheim et al. (2002) framkom det att närstående upplevde 

maktlöshet på grund av att de inte kunde kontrollera situationen de befunnit sig i. Vidare 
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beskrev Schubart et al. (2008) att närstående kände skuld över ovetskapen om de gjort allt de 

kunnat för den sjuke.  

 

All of the family caregivers interviewed described feeling overwhelmed (Schubart et 
al., 2008, s. 67). 

 

Osäkerhet och oro gjorde det svårt för närstående att kunna ta emot information. Närstående 

behövde få informationen upprepad för sig och förklarat på ett sådant sätt att de förstod 

(Arber et al., 2010). Vidare i studie av Salander och Spetz (2002) beskrevs det att närstående 

känt att de inte var medvetna om allvaret. De befann sig i en situation som de tillfullo inte 

förstod eller kunde ta till sig på grund av oförmågan att förstå vårdpersonalens information.  

 

Livet känns osäkert och krävande 

Studier (Adelbratt & Strang, 2000; Sherwood et al., 2011) visade att närstående upplevde oro 

och rädsla inför återfall samt att få ökat ansvar över den sjuke. De upplevde oro över att de 

ständigt behövde ha kontroll och oron de kände gjorde att många närstående tog ett större 

ansvar över den sjukes hälsa än de egentligen behövt. 

  

Many spouses, who lived with the constant fear of a possible tumour relapse, took 
over the responsibility of the patient’s illness and survival (Adelbratt & Strang, 2000, 
s. 504). 

 

Enligt Salander och Spetz (2002), Sherwood et al. (2011), Strang, Strang och Ternerstedt 

(2001) samt Wideheim et al. (2002) framkom det att närstående upplevde oro inför vad som 

kunde hända i framtiden. Närstående fann det svårt att de inte kunde få det svar de önskade. 

Att inte veta hur den sjuke skulle reagera på behandlingen eller om behandlingen kunde ge 

konsekvenser var jobbigt för närstående. Studier (Adelbratt & Stang, 2000; Salander & Spetz, 

2002; Sherwood, Given, Doorenbos & Given, 2004) beskrev att närstående upplevde att 

döden ständigt var närvarande, de var medvetna om döden och sorgen skedde stegvis och 

successivt. 

     

“It´s so dreadfully hard because they can´t give us the answer we want, 
the uncertainty is the worst part” (Wideheim et al., 2002, s. 239). 

 

I studie av Jackson et al. (2007) beskrevs närståendes oro och osäkerhet gentemot 

vårdpersonalen samt att de upplevde oro på grund av miljön och omhändertagande på 



	  
	  

14	  

sjukhuset. Närstående upplevde dålig kommunikation med vårdpersonalen och oärlighet från 

läkare vilket ledde till ökad oro och osäkerhet. I studie av Strang et al. (2001) framkom att 

närstående upplevde bristande stöd i existentiella frågor. De ansåg att vårdpersonalen saknade 

holistiskt synsätt och att andlighet inte var en del av deras vårdande. 

 

Närstående upplevde att vårdpersonal hade bristande helhetssyn gentemot dem och den sjuke. 

De ansåg att vårdpersonal visade bristande respekt eftersom de inte tog närståendes känslor 

och funderingar på allvar (Strang et al., 2001; Wideheim et al., 2002). I studier av Jackson et 

al. (2007), Lobb et al. (2011) samt Strang et al. (2001) framkom att närstående var missnöjda 

med vårdpersonal som vårdade den sjuke. De kände sig avvisade, bortglömda och oviktiga. 

De kände även att det behövde kompromissa med vårdpersonalen för att den sjuke skulle få 

bästa vården. Jackson et al. (2007) beskriver att närstående kände missnöje gentemot 

vårdorganisationen. De kände stress på grund av oordning och brister på sjukhuset, de var 

arga och missnöjda men ville inte klaga utan ville framstå som tacksamma över den vård den 

sjuke fått. Detta gjorde att det fanns en ovilja att återvända till sjukhuset och de kände en stor 

lättnad när de fick åka hem igen. 

 

Att leva utan säkerhet och trygghet var enligt Jackson et al. (2007) och Wideheim et al. 

(2002)  en frustration och en känsla av rädsla för närstående. I studier av Jackson et al. (2007) 

samt Salander och Spetz (2002) framkom det att närstående upplevde att de inte ville dela 

med sig av sina känslor och tankar till den sjuke och vice versa. De ville skydda varandra från 

det som var otäckt och behöll mycket inom sig själva istället. Närstående ville ha enskilda 

samtal med läkaren för att få svar på frågor om framtiden utan att behöva ta hänsyn till den 

sjuke. Studier (Schubart et al., 2008; Wideheim et al., 2002) beskrev att närstående upplevde 

social isolering, ensamhet och stigmatisering, främst efter att den sjuke fått kognitiva 

nedsättningar och inte längre kunde göra sådant de tidigare gjort med lätthet.  

 

They had no sense of security in their daily lives and did not have the energy to do 
more than take each day as it came (Wideheim et al., 2002, s. 239). 

 

Enligt McConigley, Halkett, Lobb och Nowak (2010), Salander och Spetz (2002), Schmer et 

al. (2008) samt Strang et al. (2001) kände närstående sig deprimerade över den nya 

situationen. De kände sig deprimerade och frustrerade på grund av den sjukes diagnos, dess 
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försämrade kognitiva förmåga men även på grund av att de kände sig hjälplösa och uteslutna 

från den värld den sjuke befann sig i. 

 

“Cause my husband really can´t make himself understood at times and other times he 
can. But it´s very frustrating when he can´t speak and use words, and he puts in all the 
wrong words” (McConigley et al., 2010, s. 476). 

 

Att ge stöd och hopp till den sjuke 

I studier av Lobb et al. (2011) samt Salander och Spetz (2002) framkom att närstående var 

nöjda med hur de hanterat situationen, de upplevde att de inte gett upp utan gjort allt de 

kunnat för den sjuke. Vidare tog Wideheim et al. (2002) upp vikten av att aldrig ta ifrån den 

sjuke dess hopp. Även i studier av Jackson et al. (2007) och Whisenant (2011) framkom det 

att optimism på grund av en framtidstro var viktigt och att närstående försökte hålla hoppet 

vid liv trots en dålig prognos samt att de försökte uppskatta varje dag eftersom de inte visste 

hur många dagar de hade kvar tillsammans. 

 

“Because the worst thing you can do is to take away their last spark of hope” 
(Wideheim, 2002, s. 241). 

 

Enligt studie av Salander och Spetz (2002) framkom det att för att inte svika eller öka bördan 

för den sjuke valde närstående att stödja den sjukes uppfattning och närstående valde att inte 

ställa vidare frågor om framtiden. Jackson et al. (2007) beskrev att närstående önskade de 

kunde byta plats med den sjuke och själva vara drabbade för att den sjuke skulle slippa 

genomlida situationen  

 

Jackson et al. (2007), Schmer et al. (2008) samt Whisenant (2011) beskrev att närstående inte 

såg det som en börda att ta hand om den sjuke utan att de ville vara delaktiga och känna sig 

viktiga samt de uppskattade sin roll som närmaste närstående. Vidare i Whisenant (2011) 

framgick det att närstående försökte hjälpa den sjuke förstå vad behandlingen innebar och att 

vara ett stöd i sjukdomsprocessen. Närstående skapade möjligheter att kunna tillbringa så 

mycket tid som möjligt med den sjuke och på så vis kunna förutse vad den sjuke ville eller 

behövde. Studier (Adelbratt & Strang, 2000; McConigley et al., 2010) beskrev att närstående 

kände ansvar över den sjukes symptom och överlevnad samt ett behov av att vara ett vakande 

öga över den sjuke. 
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“It is a role that I relish because I wouldn’t want anybody else to be that caregiver... 
Whenever that tumour was diagnosed, I knew... [we] were going to have to face this 
together” (Whisenant, 2011, E337). 

 

Komma till insikt om omgivningens betydelse 

Enligt Jackson et al. (2007) var närstående nöjd med den informationen de fått under 

sjukhusvistelsen. Vidare poängterades att vikten av korrekt och ärlig information samt att tillit 

och god kommunikation var en viktig del för att främja en positiv sjukhusupplevelse för 

närstående och den sjuke. För att närstående skulle kunna anpassa sig till den nya situationen 

var tillit och ärlighet från vårdpersonal en viktig faktor. Andra faktorer som spelade in var 

kontinuitet och kännedom om vårdpersonalen. Vidare beskrev Jackson et al. (2007) att 

närstående uppskattade vårdpersonalens ärlighet och upplevde ett lugn på grund av tilliten och 

stödet från vårdpersonalen. Närstående kände uppskattning och tacksamhet till 

vårdpersonalen för att de vårdade den sjuke. Arber et al. (2010) visade däremot i sin studie att 

närstående upplevde bristande information från vårdpersonalen, de saknade information 

angående behandling och tiden efter diagnosen. Vidare i studier (Arber et al., 2007; Schubart 

et al., 2008) framgick det att närstående upplevde att de helt saknade information, de kände 

sig otillräckligt förberedda och önskade mer guidning av vårdpersonalen. Samtidigt nämner 

Jackson et al. (2007) att både brist på information och för mycket information upplevdes som 

irriterande och orsakade både rädsla och osäkerhet hos närstående. Om viktig information 

dröjde lång tid uppstod frustration och stress hos närstående. De uppger att de både ville ha all 

information men ändå inte ville veta. Samtidigt nämner Whisenant (2011) i sin studie att 

ibland kunde närstående behöva höra informationen fler än en gång för att förstå vad som 

sades.  

 

Associated with honesty and trust in medical staff were descriptions of the ways in 
which staff helped families to adjust, helped support and inform them, and helped 
families to prepare for post treatment (Jackson et al., 2007, s. 97). 

 

Sherwood et al. (2004) beskrev i sin studie att närstående kände stöd från vänner och familj 

och att det var frustrerande när stödet var bristande eller helt uteblev. I en annan studie 

(Sherwood et al., 2011) beskrevs att istället för att fokusera på sin egen sorg önskade 

närstående att andra nära och kära kunde koncentrera sig på den sjuke istället för på sina egna 

behov. I samma studie beskrevs även att närstående önskade att nära och kära erbjudit dem 

möjlighet till avlösning.  
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Although most caregivers described friends and family as supportive and willing to 
help, several noted the absence of friends´and families´ support as particularly 
frustrating (Sherwood et al., 2004, s. 71). 

 

Förändrat liv leder till ett nytt normalt för familjen 

Studier (Adelbratt & Strang, 2000; Salander & Spetz, 2002; Schubart et al., 2008; Sherwood 

et al., 2011) fann att närstående upplevde att de fick ett nytt liv. De genomgick förändringar i 

familje-, arbets- och sociala roller och deras relationer inom familjen blev förändrade på en 

grundläggande nivå. I studier (Adelbratt & Strang, 2000; Schmer et al., 2008; Sherwood et al., 

2004; Wideheim et al., 2002) hade närstående accepterat att livet aldrig mer skulle bli som 

tidigare. Vidare i studier (Schmer et al., 2008; Sherwood et al., 2011; Whisenant 2011) 

beskrevs att närstående anpassade sig till ett nytt normalt på grund av att livet inte längre var 

sig likt. Vidare beskrev McConigley et al. (2010) och Schubart et al. (2008) att närstående tog 

på sig nya roller allt eftersom den sjuke tappade sin förmåga att utföra sina tidigare uppgifter.  

 

Participants described a long period of time required for “the new normal” to be 
considered routine (Sherwood et al., 2011, s. 152). 

 

I studier av McConigley et al. (2010) och Wideheim et al. (2002) framkom det att närstående 

inte vågade planera i förväg eller resa i väg på grund av rädsla och oro över att den sjukes 

tillstånd skulle försämras. Schubart et al. (2008), Whisenant (2011) samt Wideheim et al. 

(2002) fann att närstående upplevde en försämrad hälsa både fysiskt och psykiskt på grund av 

ansträngande omvårdnad av den sjuke. Samtidigt upplevde de att när den sjuke blev bättre, 

förbättrades även deras hälsa.  

 

Närstående fick en förändrad relation till den sjuke. De upplevde att den sjukes personlighet 

förändrades, de kunde känna sig ensamma trots den sjukes närvaro och upplevde att de 

förlorat sin partner och jämlike (Adelbratt & Strang, 2000; McConigley et al., 2010; Schmer 

et al., 2008; Whisenant, 2011). En oförmåga att dela det dagliga livet fick dem att glida isär 

allt eftersom (Salander & Spetz, 2002). Det var inte bara relationen mellan närstående och den 

sjuke som förändras, utan även den sjukes sociala förmåga försvann delvis (Adelbratt & 

Strang, 2000). Medan det i studier av Adelbratt och Strang (2000), Sherwood et al. (2011) 

samt Whisenant (2011) framkom att närstående upplevde att sjukdomen fick dem att komma 

närmare varandra. De upplevde en ny kärlek och lärde sig uppskatta varandra mer än tidigare.   
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Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva upplevelser av att vara närstående till en person 

som drabbats av en hjärntumör. Analysen baserades på tretton vetenskapliga studier och 

resulterade i fem slutliga kategorier; att känna sig splittrad i en övermäktig situation, livet 

känns osäkert och krävande, att ge stöd och hopp till den sjuke, komma till insikt om 

omgivningens betydelse samt förändrat liv leder till ett nytt normalt för familjen. 

 

Närstående i vår litteraturstudie upplever en känsla av overklighet och när de fick veta att den 

sjuke hade en hjärntumör fick de en chock. Lindholm, Rehnsfeldt, Arman och Hamrin (2002) 

beskriver att närstående upplever liknande känslor av chock, oro och rädsla som den sjuke 

gör. Vårt resultat visar att närstående känner skuld över att inte veta om de har gjort allt det 

kunde för den sjuke och de känner att livet är övermäktigt med oändliga krav. En studie 

(Öhman & Söderberg, 2004) beskriver att närstående fick skuldkänslor när de upplever 

outtalade krav av att hela tiden behöva vara tillgänglig för den sjuke. De känner sig tvingade 

att alltid visa hänsyn och bortse från sina egna behov. I vår litteraturstudie framkommer det 

att närstående känner att situationen är övermäktig och att de kan behöva hjälp av högre 

makter för att klara det. Närstående upplever maktlöshet av att de inte kan kontrollera 

situationen. Penrod (2001) beskriver att en tro på Gud kan vara till stor hjälp för att ta sig 

igenom en svår situation. Tron på något större än oss själva kan öka tillförsikten i situationen 

och minskar kontrollbehovet, vilket ger minskad osäkerhet. 

 

Resultatet visar att närstående upplever en rad olika känslor i samband med den sjukes 

tillstånd. De kan uppleva känslor av oro, osäkerhet, rädsla, ilska och frustration. Andra 

känslor kan vara depression, hjälplöshet, stress samt känslan av att vara uteslutna. 

McCormick (2002) beskriver osäkerhet som en stor del av sjukdomsupplevelsen och det kan 

dramatiskt påverka närståendes psykosociala anpassning. Vidare beskrivs även att stor 

osäkerhet är den vanligaste kopplingen till både känslomässigt lidande, ångest och depression. 

Medan Neville (2003) och Penrod (2007) beskriver att osäkerhet innebär en känsla av 

överväldigad ovisshet, oförmågan att påverka samt att inte kunna förutse utgången. Vårt 

resultat visar att närstående känner osäkerhet och oro inför framtiden, både när det kommer 

till eventuella biverkningar men även om den sjuke överhuvudtaget kommer att överleva och 

hur livet blir som så inte är fallet. Detta styrks i studier (Davidhizar, 1994; Mercer, Benn & 

McBride-Henry, 2008) där det framkommer att en del i sjukdomsupplevelsen är osäkerheten 

som kan kopplas till rädsla och maktlöshet över vad som kommer att hända. Vårt resultat 



	  
	  

19	  

visar att både närstående och den sjuke undanhåller känslor och tankar för den andre på grund 

av att de inte vill skada varandra. Studier (Lindholm et al., 2002; Morse, 2001) med fokus på 

lidande beskriver hur både närstående och den sjuke behåller känslor och tankar för sig själva 

utav respekt och omtanke för varandra, de vill skydda den andra från ytterligare lidande och 

oro. Däremot poängterar (Lindhom et al., 2002; Tapp, 2001) att både närstående och den 

sjuke kan vinna på att dela med sig eftersom delat lidande är minskat lidande. Vårdpersonal 

spelar en viktig roll eftersom de kan få både närstående och den sjuke att öppna sig och prata 

mer om situationen de båda befinner sig i. För att lyckas med detta krävs en bra relation 

mellan närstående/den sjuke och vårdpersonalen och då är ärlighet, närvaro och trygghet 

viktiga faktorer.  

 

I vår studie beskriver närstående att de känner oro över att ständigt behöva ha kontroll på den 

sjuke, oron gör att närstående tar ett större ansvar över den sjukes hälsa. I studie av Hentinen 

(1983) framkommer det att rädslan över att förlora den sjuke gör att närstående blir 

överbeskyddande. Vårt resultat visar att närstående upplevde att de förlorade den sjuke mer 

och mer samt att de kände sig ensam och isolerade. Liknande vårt resultat beskriver Dahlberg 

(2007) att ensamhet kan upplevas även om personen inte var ensam, närstående kan vara 

omringade av människor hela dagen men ändå känna sig ensam och utan tillhörighet. 

Ensamhet kan beskrivas som att någonting saknades eller att man känner sig ledsen och 

övergiven. Denna känsla av ensamhet beskrivs vara lika svår som att känna sorg och kan 

bidra till ökad stress. Vårdpersonal bör se närstående och visa uppskattning för allt de gör för 

den sjuke. Genom att bekräfta närståendes existens och betydelse kan det undvikas att de 

känner sig ensamma och övergivna. Däremot kan det vara svårt att hitta tid för närstående i 

situationer där vårdpersonal ofta är underbemannade och utarbetade men genom att stärka 

närstående hjälper de i sin tur den sjuke att kämpa på.  

 

I denna litteraturstudie fann vi att närstående har behov av att känna sig viktig och delaktig 

under hela sjukdomsförloppet, de vill hjälpa så gott de kan, även bli sedda och erkända för sin 

hjälp och sitt stöd. Hupcey (2001) beskriver att för den sjuke är närståendes närvaro kopplad 

till positiva känslor, den sjuke upplever närstående som ett viktigt stöd. Även Engström och 

Söderberg (2007) visar vilken betydelsefull roll närstående har för den sjuke, de menar att 

närstående står för trygghet, förståelse och kontinuitet för den sjuke. Resultatet i vår 

litteraturstudie visar att närstående är nöjda med hur de hanterat situationen, de känner att de 

inte gett upp och inte kunnat göra saker och ting annorlunda. Viktiga aspekter som framkom 
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var bland annat vikten av att bibehålla framtidstro och att trots en dålig prognos hålla hoppet 

uppe och uppskatta varje dag men även att bibehålla den sjukes hopp. Lindholm, Holmberg 

och Mäkelä (2005) studerar vikten av att känna hopp. De beskriver att den viktigaste källan 

till hopp är familj och vänner samt att närstående hjälper till att inge hopp genom sin positiva 

attityd och närvaro. Vidare beskrivs att hopp ger inre frid, förtroende samt frihetskänsla. 

Närståendes positiva inställning och självförtroende hjälper den sjuke att kämpa vidare och 

hålla hoppet uppe. Verhaeghe, van Zuuren, Defloor, Duijnstee och Grypdonck (2007) 

beskriver att närstående är tydliga med att de behöver information för att förstå vad som 

händer och för att ha ett realistiskt hopp. Det innebär ett hopp baserat på korrekt och 

fullständig information. Om närstående får felaktig information kan det leda till falskt hopp 

som i sin tur kan få dem att hoppas på det omöjliga. Behovet av information utvecklas hela 

tiden och är beroende av närståendes erfarenheter och händelser de går igenom.  

 

Vår litteraturstudie visar på vikten av att få ärlig och korrekt information från vårdpersonal 

samt att det bidrar till en bra relation mellan närstående och vårdpersonal. Både närstående 

och den sjuke har ett behov av stöd och ärlig information och det är viktigt att få dessa behov 

tillgodosedda för att kunna hantera situationen. Information upplevs inte alltid som positivt 

utan kan även resultera i förvirring och frustration om den till exempel ges på fel sätt eller vid 

fel tidpunkt. Även Davidhizar (1994) påpekar i sin studie att information är hjälpfullt för 

närstående eftersom det kan hjälpa dem klara av den krävande situationen de befinner sig i. 

Rätt och ärlig information hjälper närstående att ta hand om den sjuke med mer 

självförtroende och kontroll. I vår studie framkommer även tydligt missnöje med 

vårdpersonalen. Bristande engagemang från vårdpersonalen leder till att närstående känner sig 

bortglömda och oviktiga samt att bristande information ökar närståendes oro och osäkerhet 

både inför deras nuvarande situation men även inför framtiden. Det styrks i studie (Birgersson 

& Edberg, 2004) där det framkommer att bristen på engagemang och bristande information 

från vårdpersonal skapar frustration och oro hos närstående och det kan leda till en känsla av 

att vara bortglömd. För att minska närståendes osäkerhet kan vårdpersonal vara noggrann med 

vilken typ av information de ger såsom behandlingsplan, undersökningar, vad som kommer 

att ske och vad som kan komma att ske i framtiden samt att tänka på hur och när de framför 

informationen (Neville, 2003; Silva-Smith, 2007). Därför anser (Redley, Beanland och Botti, 

2003) att vårdpersonal bör individanpassa informationen. Detta uppnås genom att 

vårdpersonalen lyssnar aktivt, är ärlig, uppmuntrar till en dialog mellan vårdpersonal och 
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närstående. Montgomery och Kosloskis (2009) poängterade att varje omvårdnadssituation 

alltid är en unik situation och således är ingen närstående den andre lik.  

 

I vår litteraturstudie är det tydligt att närstående upplever en förändrad relation och roll till 

den sjuke. Den förändrade relationen kan vara både en positiv och negativ upplevelse, de 

uppger både känsla av att komma närmare varandra samt att glida isär. Den förändrade rollen 

ger närstående en mer ansvarande och vårdande position. Detta styrks i studie av Birgersson 

och Edberg (2004) där de tar upp att rollerna förändrades när någon familjemedlem har blivit 

sjuk och det behöver inte var en negativ förändring utan det kan även leda till djupare 

relationer. Vidare beskrivs även att familjen är en viktig del i livet, att de försöker så gott det 

går att bibehålla sina roller. I vår litteraturstudie tar närstående upp att livet aldrig blir 

detsamma och att ett nytt normalt uppkommer. Ett nytt normalt kan innebära att ens vardag 

förändras och en anpassning till det nya livet sker. Närstående får till exempel ta på sig fler 

sysslor, sådana sysslor som den sjuke tidigare gjort och detta bidrar till förändrade roller och 

det leder fram till ett nytt normalt för familjen. De strävar efter att behålla ett så normalt liv 

som möjligt. Liknande vårt resultat visade Neville (2003) att den sjuke och dess familj 

försöker leva sitt liv i bästa möjliga mån, de undviker att tänka på sjukdomen och försöker ta 

en dag i taget. Vidare beskrivs även att människors strävan efter att leva så normalt som 

möjligt är ett sätt för dem att hantera osäkerhet. Efraimsson, Höglund och Sandman (2001) 

beskriver att när den sjuke inte längre klarar av att utföra vardagliga saker förändras 

relationerna i familjen. 

 

Omvårdnadsinterventioner som går ut på att förbättra för närstående är att vårdpersonal ger 

individanpassad information och stöd. Korrekt och ärlig information är viktig för närstående 

och den sjuke och vår studie visar att bristande information var en källa för ilska, frustration 

och ökad oro. För att förhindra detta bör vårdpersonal fokusera på hur och vilken form av 

information som ges samt försäkra sig om att närstående förstått och är tillfredsställd med 

informationen. Bulley, Shiels, Wilkie och Salisbury (2010) visar i sin studie hur viktigt det är 

med information och att rätt mängd information kan hjälpa närstående att hantera situationen 

på ett bättre sätt, genom att känna sig säkrare, tryggare och med ökat självförtroende kunna 

finnas där för den sjuke. Ett tecken på att närstående behöver mer hjälp och stöd är att de ger 

uttryck för till exempel ökad stress och oro. Om vårdpersonal var mer uppmärksam på dessa 

tecken och inte glömde bort närstående, kunde det kanske leda till en minskad stress och oro 

hos närstående. Närstående är en viktig del i sjukdomsförloppet och har stor betydelse för den 
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sjuke, det gäller att inte glömma bort närstående eller ignorera dess behov. Som vårdpersonal 

är det viktigt att vara äkta och närvarande för att bygga en relation och på så vis uppmuntra 

närstående och den sjuke att prata med varandra och dela sina tankar, känslor, rädslor och 

förhoppningar.  

 

Metoddiskussion 

Denna studie utgår från en kvalitativ metod. Fynden från en djupgående kvalitativ forskning 

är vanligtvis grundade på verkliga erfarenheter från människor med förstahand erfarenheter 

av ett fenomen. Därför lämpar sig kvalitativ metod när syftet är att beskriva upplevelser i 

studien (Polit & Beck, 2008, s. 17). I denna litteraturstudie användes ett protokoll för 

kvalitetsgranskning av de studier som ingått i analysen, detta ökar trovärdigheten eftersom 

granskningen sker på ett systematiskt och opartiskt sätt (Willman et al., 2006, s. 83). I 

analysen framgår tydligt hur många textenheter som extraherades ur de vetenskapliga 

artiklarna, hur många steg och kategorier som föregick resultatet. Genom att ha en tydlig 

beskrivning underlättar det för läsaren att följa med i och förstå processen samt gör det arbetet 

mer trovärdigt (Holloway & Wheeler, 2002, s. 252).  

 

För att styrka pålitligheten i studien vill man att resultatet ska kunna upprepas av andra 

forskare när de söker med liknande förutsättningar (Polit & Beck, 2008, s. 539). Författarna 

av denna studie har redovisat tillvägagångssättet de använt och på så sätt kan det upprepas av 

andra med liknande resultat som det som visas här. Vidare kommer begreppet bekräftbarhet 

som hör ihop med objektivitet. Det är viktigt att studien handlar om data som rakt av speglar 

deltagarnas upplevelser och åsikter utan författarnas tolkning av data (Polit & Beck, 2008, s. 

539). För att visa att denna studie har bekräftbarhet har en kvalitativ manifest ansats använts. 

Med det menas att enbart fakta i informationen, utan några tolkningar eller underliggande 

meningar, har använts. Graneheim och Lundman (2004) menar att även om manifest ansats 

använts förekommer det alltid en tolkning i analysprocessen, beroende på vem/vilka som hade 

utfört analysen. För att ytterligare förstärka och försäkra sig om bekräftbarheten har 

författarna i den här studien upprepade gånger gått tillbaka till originalkällan för att försäkra 

sig om att ingenting har gått förlorat på vägen fram till resultatet. Motsatsen till manifest 

ansats är latent ansats, där forskaren tolkar data och får fram underliggande betydelser och 

meningar i texten. Latent ansats ger inte studien lika hög trovärdighet (Downe-Wamboldt, 

1992).  
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Det övergripande målet för kvalitativ forskning är tillförlitlighet och det innebär att all data 

och all tolkning är riktig och ärlig (Polit & Beck, 2008, s. 539). Det finns två aspekter av 

tillförlitlighet som är viktig att tänka på som forskare: den första är att utforma studien på ett 

sådant sätt att resultatet blir trovärdigt och den andra är att visa hur man som forskare gått till 

väga för att komma fram till sitt resultat (Polit & Beck, 2008, s. 539). Författarna av denna 

studie har uppnått tillförlitlighet genom att båda författarna har kvalitetsgranskat artiklarna 

oberoende av varandra. Författarna har även redovisat sökningar (se tabell 1) och urval av 

artiklar (se tabell 2) samt att både handledare och studenter vid upprepade tillfällen läst och 

granskat arbetet samt kommit med synpunkter. En begränsning kan vara att denna studie är 

relativt liten men materialet som används är likvärdigt och därför blir resultatet ändå 

tillförlitligt. Författarna har använt sig av flera studier från Sverige som var några år gamla 

(2000-2002) men jämfört med de senare studierna är resultatet samstämmigt.   

 

Med överförbarhet menas till vilken grad det funna resultatet kan överföras på andra typer av 

populationer eller grupper. Resultatet i en kvalitativ studie kan inte generaliseras för alla i 

samma situation men kan ge uppfattningen av hur någon i en liknande situation kan tänkas må 

(Polit & Beck, 2008, s. 539). Resultatet i den här litteraturstudien anser författarna vara 

överförbart till hur närstående kan tänkas uppleva situationen vid till exempel ett stort trauma 

eller liknande. Även om trauman, som till exempel bilolycka, utspelar sig under relativt kort 

tid så kan vårt resultat användas i sådana situationer också. Sista begreppet för att uppfylla 

trovärdighet är autentitet. En text är autentisk när den bjuder in läsaren till att kunna föreställa 

sig den situation som beskrivs och ger en ökad känslighet och förståelse för ämnet i studien 

(Polit & Beck, 2008, s. 539). Författarna har uppnått autentitet genom att redovisa den här 

studiens resultat av närståendes upplevelser och känslor för att på så vis skapa god förståelse 

för situationen de befinner sig i.  

 

Slutsats 

Att drabbas av en livshotande sjukdom vänder upp och ner på livet, inte bara för den sjuke 

utan även för närstående som står vid sidan om. Tillvaron för närstående präglas av olika 

känslor, såsom chock, rädsla, maktlöshet och osäkerhet. Närstående upplever att de får en ny 

relation till den sjuke och med tiden även en ny roll. Från att ha varit en nära vän eller släkting 

tar de på sig en roll som liknar vårdgivare. Den sjuke kan förändras på grund av sin sjukdom 

och närstående måste acceptera förändringen och anpassa sig till det nya livet. Behovet av 

stöd och adekvat information är stort hos närstående, det hjälper dem att klara av situationen 
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och finnas där för den sjuke. Här spelar vårdpersonal en stor roll. Genom att vårdpersonal är 

närvarande, lyssnar aktivt och ser den närstående kan de ge stöd och uppmuntran när det 

behovet ökar hos närstående. Om vårdpersonal misslyckas med att upptäcka tecken hos 

närstående som tyder på ökad stress och oro kan det leda till försämrad hälsa. Därför är det 

viktigt att närstående tar hand om sig själva och värnar om sin egen hälsa för att försäkra sig 

om att kunna finnas där för den sjuke. Närstående upplevs som det största stödet för den sjuke 

och därför är det viktigt att vårdpersonal även tar ansvar över närstående, för att främja en god 

tillvaro för den sjuke. Vårdpersonal kan med hjälp av närvaro och korrekt information skapa 

en trygg relation till närstående och på så vis uppmuntra närstående och den sjuke att våga 

dela sina tankar och känslor med varandra. På många sätt kan en tung och svår situation bli 

lättare om den delas med någon annan. Vårdpersonal spelar en viktig roll när det kommer till 

att förbereda närstående och den sjuke till en värld i hemmiljö. Där hemma finns inte samma 

sorts stöd som kan finnas på sjukhus men det gäller för vårdpersonal att försäkra sig om att de 

kan prata med varandra, inte är rädda för att be om hjälp samt tar upp möjligheten att få 

kontakt med andra i likande situation för att finna stöd och hjälp. Med rätt information och 

stöd redan på sjukhuset blir närstående och den sjuke bättre rustad för att klara sig när de väl 

kommer hem. Mer forskning inom detta område behövs för att kartlägga närståendes behov 

och deras betydelse för den sjuke i en svår sjukdomssituation. Som vårdpersonal gäller det att 

inse vikten av att ge ärlig och korrekt information samt att försäkra sig om att närstående får 

den hjälp och stöd som behövs. Samtidigt måste det hela tiden finnas i åtanke hos 

vårdpersonal att varje omvårdnadssituation är unik, varje närstående ska bemötas med 

individanpassad omvårdnad. Ingen situation är den andre lik och därför kan man som 

vårdpersonal aldrig generalisera en sjukdomssituation.  
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