
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 

 

 

Livet med hjärntumör  

- En personlig upplevelse 

 

Emelie Nilsson 

Sara Gummesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Ingrid Martinsson 

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona Maj 2014 



 
 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa,  
Sjuksköterskeprogrammet, Examensarbete i omvårdnad 
Maj 2014 

 

Livet med hjärntumör 

 
 
Emelie Nilsson 
Sara Gummesson 
 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: Hjärntumör är en cancersjukdom som kan sätta sig på olika ställen i hjärnan. 
Beroende på var tumören sitter får personen olika symtom. Även biverkningar efter operation 
kan ge fysiska symtom. Hjärntumör påverkar personers upplevelser av livssituationen olika 
vid hjärntumör. 
Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelse av hur livssituationen ändras av 
hjärntumör.  
Metod: Metoden som använts var en litteraturstudie med kvalitativ ansats baserat på två 
självbiografiska böcker. Analysen genomfördes med Graneheim och Lundmans tolkning av 
en innehållsanalys. 
Resultat: Det framkom fyra kategorier: leva är inte självklart, svårigheter i vardagen, familj 
och vänner är betydelsefulla och livet går vidare. I kategorierna framkommer det att 
livssituationen ändras drastiskt när personerna drabbas av hjärntumör, relationerna blir då 
viktigare och inger trygghet. Kroppsliga förändringar upplevs som en begränsning i 
livssituationen och acceptans är då viktigt för att kunna anpassa vardagen. 
Slutsats: Studien kan bidra till att öka sjuksköterskans förståelse av hur personen upplever 
livssituationen när den påverkas av hjärntumör. Det är då viktigt att ha kunskap om hur 
upplevelsen förändras under sjukdomsförloppet. Mer forskning inom ämnet kan bidra till 
ytterligare kunskap och förståelse för sjuksköterskan som i sin tur kan använda kunskapen till 
att förbättra vården för personer med hjärntumör. 
 
Nyckelord: Hjärntumör, livssituation, person, upplevelse.  
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Inledning 

Goebel, Harscher och Mehdorn (2011) menar att hjärntumör ändrar personers livssituation 

eftersom tumören bidrar till olika känslor såsom förtvivlan, ilska, sorg och ångest. Att få 

diagnosen hjärntumör upplevs ofta som plågsamt och väcker stor rädsla, samtidigt som den 

ändrar hela synen på livet och hur framtiden kommer se ut. Adelbratt och Strang (2000) 

menar vidare att tumören känns som en personlig inkräktare i hjärnan. Edvardsson och 

Ahlström (2005) poängterar att hjärntumören även kan medföra en del kroppsliga symtom så 

som muskelsvaghet, balanssvårigheter och synproblem som kan påverka hur personer 

upplever sitt vardagliga liv. Adelbratt och Strang (2000) anser vidare att det kan vara svårt för 

utomstående och vårdpersonalen att förstå personernas känslor eftersom de inte alltid uttrycks 

och inte alltid kan uttryckas på grund av kroppsliga symtom. Halkett, Lobb, Oldham och 

Nowak (2009) menar att personer med hjärntumör har unika behov som ändras i takt med 

sjukdomsförloppet. Oförmåga att utföra intressen är ett problem hos dessa personer, det 

begränsar deras dagliga liv och påverkar deras självständighet. Vidare menar Halkett m.fl. 

(2009) att vårdpersonalen måste vara medveten om hur personernas upplevelse av det dagliga 

livet förändras och de måste vara delaktiga i varje steg av patientens sjukdomsförlopp. 

Edvardsson och Ahlström (2005) menar att det behövs mer forskning för att kunna hjälpa och 

möta personer med hjärntumör och för att kunna förstå hur konsekvenserna, som tumören 

medför, upplevs och påverkar personens liv. Enligt Birkler (2007) är det väsentligt att 

vårdpersonal har förståelse för personens livssituation för att förstå hur personer upplever sin 

sjukdom och för att kunna möta personen utifrån dennes behov (a.a.).  

 

Eftersom personer med hjärntumör oftast får fysiska begränsningar på grund av sjukdomen 

måste de anpassa sitt vardagliga liv efter sjukdomen. På grund av de begränsningar som 

hjärntumören kan medföra kan personerna känna sig isolerade och otillräckliga gentemot 

omgivningen. Därför är det av vikt att öka förståelsen och beskriva personens upplevelser av 

hur livssituationen ändras av hjärntumör. 
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Bakgrund 

Hjärntumör 

Ericson och Ericson (2012) förklarar primär hjärntumör som benigna eller maligna 

cancerceller som sätter sig på olika ställen i hjärnan. Med benign menas att tumören är 

godartad och med malign menas att den är elakartad. Primär hjärntumör innebär att tumören 

har utvecklats i hjärnan och innefattar inte metastaser vilket innebär att tumören inte spridit 

sig till andra organ eller att tumörer i andra organ inte spridit sig till hjärnan. Anledningen till 

att symtom uppkommer är att när tumören växer trycker den undan omgivande vävnad och 

hindrar därmed den funktionen som finns i det området (a.a.). Studien innefattar enbart primär 

hjärntumör och inte metastaser.  

Symtom på hjärntumör 

Ericson och Ericson (2012) och Edqvist (2012) beskriver att symtomen är varierande 

beroende på var tumören sitter. De vanligaste är huvudvärk, illamående, kräkningar, 

epileptiska anfall, tal- och synproblem, försämrad balans och rörelseförmåga. Huvudvärk, 

illamående och kräkningar uppkommer när det intrakraniella trycket ökar. Syn, rörelse, 

balansproblem och epileptiska anfall kan uppkomma beroende på var i hjärnan tumören sitter.  

Behandling av hjärntumör 

Edqvist (2012) poängterar att den behandling som är aktuell måste bestämmas utifrån 

patientens tillstånd, vilket stadium tumören är i samt hur den sitter. De vanligaste 

behandlingsmetoderna mot hjärntumör är kirurgiska ingrepp, cytostatika och strålbehandling. 

Operation utförs oftast, men det är inte alltid det går att operera bort hela tumören på grund av 

att den kan sitta på ett svåråtkomligt ställe. Vid sådana tillfällen är det svårt att operera bort 

hela tumören utan att skada andra delar av hjärnan som styr betydelsefulla kroppsfunktioner. 

Mukand, Blackinton, Crincoli och Santos (2001) beskriver att operation kan leda till en del 

kvarstående men som till exempel kognitiva problem, personlighetsförändringar, 

känselbortfall och talsvårigheter. De flesta symtom efter operation går dock tillbaka eller går 

att träna bort. Edqvist (2012) påpekar att om inte hela tumören kan avlägsnas kombineras 

operationen med stålbehandling och ibland även cytostatika. Strålbehandling kan ges i olika 

doser och i olika tidsintervaller. Antingen ges strålning i små doser och under längre tid eller 

strålas personen vid färre tillfällen men med en större dos.  
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Upplevelse 

Upplevelse definieras enligt Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

som hur personen upplever en viss händelse under exempelvis en sjukdom och hur denna 

påverkar personens dagliga liv. Eriksson (1991) menar att en persons upplevelse är unik för 

den personen och det är svårt för andra personer, såsom sjukvårdspersonal, att förstå eller 

tolka upplevelserna på rätt sätt. Trots att personer har olika upplevelser är de fortfarande unika 

och i behov av en gemenskap som kan ge personen acceptans, svar på frågor och visa en 

förståelse. När personen är i behov av vård ändras upplevelsen vilket innebär att en händelse 

som upplevs innan sjukdomen kanske inte upplevs på samma sätt när personen har drabbats 

av sjukdomen. Vidare menar Eriksson (1991) att när personerna blir sedda, accepteras och får 

svar på sina frågor blir det lättare för dem att acceptera och ta till sig sjukdomen och genom 

den acceptansen skapas en positiv bild av upplevelserna (a.a.). För att ta reda på hur en person 

upplever sin sjukdom måste upplevelsen försöka förstås utan att den förvrängs. Detta innebär 

även att mötet med personen ska göras fördomsfritt, så personens upplevelse blir såsom 

personen berättar den (Dahlberg m.fl., 2003). 

Upplevelser av hjärntumör 

Strang och Strang (2001) och Ownsworth m.fl. (2011) påpekar att hjärntumören leder till att 

personers upplevelse av livssituationen förändras. Det innebär att de måste lära sig att hantera 

och förstå livssituationen för att kunna anpassa den till sjukdomen och dess begränsningar.  

Ownsworth m.fl. (2011) poängterar att en del ser tumören som ett monster som har invaderat 

hjärnan, samtidigt är de lättade över att få beskedet då de får svar på varför de har symtom. 

Edvardsson och Ahlström (2005) poängterar vidare att hjärntumör påverkar personerna olika, 

vilket resulterar i att upplevelsen under sjukdomsförloppet blir unik. En del är nästan helt 

opåverkade och utan symtom medan andra har någon form av tydliga symtom av sjukdom 

såsom balanssvårigheter, illamående, yrsel, trötthet och huvudvärk vilket kan upplevas som 

en begränsning i livet. Molassiotis, Wilson, Brunton, Chaudhary, Gattamaneni och McBain 

(2010) menar att symtomen som tumören medför kan resultera i att fritidsintressen och 

dagliga aktiviteter blir lidande vilket kan bidra till att personerna får svårare att hantera 

sjukdomen och anpassa sig till vardagen då de förlorar något som är betydelsefullt och viktigt 

i deras liv (a.a). Genom att acceptera sjukdomens begränsningar, såsom att vänster sida av 

kroppen inte fungerar längre, underlättas hanteringen av livssituationen. Anpassning av 

aktiviteter, fritidsintressen och arbete kan användas till att förbättra upplevelsen av de 

kroppsliga förändringarna (Edvardsson & Ahlström, 2005 & Strang & Strang, 2001). 
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Blinderman och Cherny (2005) och Ownsworth m.fl. (2011) poängterar att stöd från vänner 

och familj är viktigt för att kunna hantera sjukdomen och dess begränsningar samtidigt som 

de är något att kämpa för. Stödet innebär också att personen har någon att dela sina 

upplevelser med.  

Livssituation 

Kim (2000) menar att livssituationen påverkas av sociala, fysiska och psykiska faktorer, 

exempelvis fysiska begränsningar vid sjukdom. Livssituationer variera även mellan vanliga 

och specialiserade situationer. De vanliga inriktar sig på det vardagliga livet med familj, 

vänner och arbete. De specialiserade situationerna innefattar de som inte tillhör det vardagliga 

livet, såsom vistelse på sjukhus eller när sjukdom ändrar livssituationen. Dessa specialiserade 

situationerna måste man anpassa sig till för att öka hanterbarheten av den nya livssituationen. 

Kim (2000) poängterar också att fokus ska ligga på personen och dennes situation och inte på 

det hälsorelaterade problemet. När de gäller livssituation läggs fokus på hur personen lever 

situationen och hur personen anpassar sin livssituation efter sjukdomens begränsningar. 

Teoretisk referensram  

Enligt Dahlberg m.fl. (2003) tolkning av livsvärldsteorin innebär den att när personer drabbas 

av exempelvis sjukdom förändras deras livsvärld vilket är svårt för andra att se ur samma 

perspektiv. Alla personer är unika och har sin egen livshistoria och utifrån detta ska personen 

bemötas oavsett om sjukdom finns eller inte, även om det innebär att livsvärlden ska uppfattas 

på ett nytt sätt. Vidare menar de att livsvärldsteorin ska uppmärksamma personen i det 

vardagliga livet och förstå personens upplevelser, detta görs genom att se, beskriva, analysera 

och förstå personens upplevelser av vardagen. Den lägger även fokus på hur personen 

upplever sin värld och vardag och utgår från att personen har tillgång till livet med hjälp av 

sin kropp. Personens syn på livet och upplevelserna ändras när denne drabbas av en sjukdom, 

kroppsliga förändringar kan påverka livet eftersom personen inte längre kan leva som tidigare. 

Vid sjukdom kan personen känna bristande tillit till sin kropp när den inte längre känns igen 

och är okontrollerbar, vid dessa tillfällen kan känslor av hopplöshet, skuld och saknad 

uppkomma (a.a.).  

 

Livsvärld är den verklighet som personen lever i och för en frisk person är den verkligheten 

självklar. Verkligheten blir inte lika självklar när personen drabbas av en sjukdom och 

personen försöker då ta vara på viktiga stunder istället och tar inte livet för givet. Alla 
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personer med sjukdom tolkar sin livsvärd på olika sätt beroende på hur de upplever sin hälsa, 

sitt välbefinnande och sitt lidande. När personen drabbas av en sjukdom orsakar den ofta ett 

lidande. Trots det kan personen även uppleva välbefinnande och glädje i det dagliga livet, 

dock måste personen lära sig hantera lidandet och acceptera sjukdomen först (Dahlberg m.fl., 

2003). 

 

En annan viktig del i livsvärldsteorin är trygghet eftersom en del av tryggheten försvinner när 

sjukdom hotar personens vardag. Personen vill då att tryggheten ska återställas till det 

normala, det behöver inte vara att sjukdomen botas utan det kan räcka med att personen får 

reda på vad som drabbat denne och känner en viss kontroll över sin situation igen (Dahlberg 

m.fl., 2003). 

 

Enligt Dahlberg m.fl. (2003) har personer tillgång till livet genom sin kropp och enligt 

Edvardsson och Ahlström (2005) påverkas personens kropp på grund av de kroppsliga 

förändringarna som kan uppkomma vid hjärntumör. Det kan innebära att personen inte längre 

kan utföra exempelvis träning eller fritidsaktiviteter, detta kan bli en stor förlust om 

aktiviteterna har betytt mycket för personen innan sjukdomen. Vidare hävdar de att acceptans 

av tumören gör att livssituationen får en större mening och det blir lättare att ta vara på de bra 

stunderna. Dahlberg m.fl. (2003) menar att det är möjligt att känna välbefinnande trots 

sjukdom om personen accepterar livssituationen och hanterar lidandet.  

Syfte 

Syftet var att beskriva personers upplevelse av hur livssituationen ändras av hjärntumör.  

Metod 

En kvalitativ litteraturstudie baserat på två självbiografiska böcker har använts för att kunna få 

fram den personliga beskrivningen av hur livet ändras av hjärntumör. Metoden valdes för att 

få en så konkret och otolkad beskrivning som möjligt av personernas upplevelse av 

hjärntumörens inverkan på livet. Med hjälp av självbiografier blir beskrivningen därför utifrån 

personens egna perspektiv och det blir en djupare insikt i situationen. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) innebär en kvalitativ ansats att författarna ska kunna se alla möten utan att ha 

egna värderingar, detta för att kunna få en korrekt överblick av situationen som den är. 
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Henricsson och Bilhult (2012) beskriver att en kvalitativ ansats är lämplig för att undersöka 

personers upplevelser och för att få en förståelse och insikt i hur det är att uppleva något.  

Segesten (2006) menar att självbiografier kan vara viktiga när man är ute efter personliga 

beskrivningar av en situation eftersom de bygger på egna erfarenheter och känslor (a.a.).  

Urval och datainsamling 

Bibliotekskatalogen för Skånes regionsjukhus användes vid sökning av de självbiografiska 

böckerna. Inklusionskriterierna som användes var att böckerna skulle vara självbiografier och 

dessa skulle vara skrivna av personen själv. Detta för att få den personliga beskrivningen av 

upplevelsen och undvika att någon annan tolkat texten innan. Böckerna skulle även vara 

skrivna på svenska för att undvika feltolkade översättningar där upplevelser kunde falla bort. 

Personen skulle få diagnosen tidigt i boken eftersom syftet var att beskriva upplevelsen av hur 

livssituationen påverkas av hjärntumör. Sökordet som användes var ”hjärntumör”, vilket gav 

20 träffar, därefter avgränsades träffarna till ”biografier” vilket resulterade i nio träffar. Fem 

av böckerna valdes bort direkt då dessa inriktade sig på anhöriga och en föll bort på grund av 

att den handlade om olika tumörtyper. De tre återstående böckerna lästes igenom och en 

valdes bort på grund av att personen inte fick diagnosen förrän i slutet av boken. De aktuella 

böckerna valdes ut för att de stämde överens med det som skulle undersökas i studien. 

Litteraturöversikt 

Dans i mitt mörka rum  

Av: Elisabeth Essén (2002) 

Antal sidor: 124  

Boken handlar om Elisabeth, en medelålders kvinna, som insjuknar i hjärntumör tre gånger. 

Hon beskriver kampen mot sjukdomen och dess symtom som gör att hon förlorar 

betydelsefulla funktioner i det dagliga livet. Hon beskriver även hur hennes livssituation 

påverkas. Texten är uppbyggd av hennes dagboksanteckningar och dikter. 

Strålmannen 

Av: Anders Södergård (2012) 

Antal sidor: 435  

Anders berättar om hur hans liv förändrades när han fick diagnosen hjärntumör. Han fick tvärt 

avbryta sina studier till läkare och omprioritera sitt aktiva liv när han drabbades. Stor vikt 
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läggs på hur betydelsefulla hans vänner och familj är under sjukdomen. Boken bygger på 

minnen och anteckningar från sjukdomsperioden. 

Dataanalys 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av olika innehållsanalys modeller användes för att 

bearbeta de självbiografiska böckerna. Analysen använde sig av en manifest ansats eftersom 

avsikten med analysen var att vara så textnära som möjligt. Böckerna lästes igenom 

individuellt för att få en djupare förståelse av vad dem handlar om. Därefter lästes böckerna 

igenom ytterligare en gång individuellt och betydande meningsenheter som svarade på syftet 

togs ut. Dessa markerades med post-it lappar och skrevs sedan in i ett dokument tillsammans 

med sidnummer så att meningsenheterna lätt skulle kunna kontrolleras om oklarheter uppstod. 

Meningsenheterna gicks sedan igenom gemensamt för att kontrollera att alla stämde överens 

med studiens syfte.  Därefter kondenserades och kodades meningsenheterna. När 

kondenseringen genomfördes behölls kärnan i meningen och överflödiga ord togs bort. 

Kodningen genomfördes genom att sammanhanget i kärnan togs ut. Alla meningsenheter 

klipptes därefter ut och delades upp högar, varje hög bildade sedan en underkategori. Utifrån 

innehållet i underkategorierna bildades kategorier. För exempel på analysförandet se Bilaga 1. 

Etiskt övervägande 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) ska forskningen vara etiskt genomtänkt och den ska även 

respektera andras integritet (a.a.). Ett försök att ta kontakt med författarna till böckerna 

gjordes, svar kom endast från den ena författaren som gav sitt godkännande till att hans namn 

användes i resultatet. Självbiografier är material som är publicerat för allmänheten vilket 

innebär att författaren själv har gått ut med sitt namn och därför användes även den andra 

författarens namn i arbetet.  
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Resultat 

I analysen kom det fram fyra kategorier: leva är inte självklart, svårigheter i vardagen, familj 

och vänner är betydelsefulla och livet går vidare (se figur1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Resultat med kategorier.   

Leva är inte självklart 

Rädsla  

När personerna fick sjukdomsbeskedet förändrades hela deras livssituation och många känslor 

uppstod, de som var mest framhävande var rädsla och chock. Eftersom sjukdomsbeskedet 

bidrog till blandade känslor använde de sig av förnekelse. Detta uttryckte sig i att de hade 

svårt att ta åt sig sjukdomsbeskedet, de blev inte mottagliga för informationen och de 

anklagade vårdpersonalen för att ha blandat ihop röntgenbilderna. Chocken gjorde att de 

anklagade sig själva över att de hade drabbats då de trodde att stressen i deras liv hade 

bidragit till att de drabbades av hjärntumör. 

 

Tumören medförde stora förändringar i personernas livssituation. Deras livssituationer 

påverkades på olika sätt eftersom de levt två olika liv innan sjukdomen. Anders hade haft ett 

aktivt liv där träning och umgänge speglade en stor del av hans dåvarande livssituation. 

Elisabeths livsituation såg lite annorlunda ut då hon precis hade genomgått en jobbig 
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skilsmässa, hade sina barn att ta hand om och ett stressigt jobb. De upplevde dock båda två att 

livet nu kändes bortkastat och meningslöst, de var nu rädda att de inte skulle kunna leva som 

de gjort tidigare. Tumören uppfattades som en parasit som bidrog till att livet inte kändes värt 

att leva längre. Vardagen blev en börda och bestod till stor del av tankar, känslor och 

osäkerhet inför framtiden. Personerna försökte hålla modet uppe men de upplevde att detta 

var svårt eftersom rädslan och tankarna som tumören medförde tog över deras liv. 

Livssituationen kändes inte lika självklar längre och de var rädda över hur framtiden skulle se 

ut eftersom de inte viste hur lång tid de hade kvar att leva, om det handlade om månader, 

dagar eller år. Vardagen blev en stor belastning eftersom osäkerheten numera var en stor del 

av personernas liv. Trots att Anders och Elisabeth upplevde tumören som en parasit som 

försvårade deras livssituation försökte de ändra sin syn på livet genom att omprioritera sitt liv, 

därmed var livet inte lika självklart längre.  

 

Jag tänker på vad som ska hända nu, och jag tänker på om jag snart får 

min dödsdom, om jag har år eller månader kvar att leva, eller kanske 

dagar. (Södergård, 2012, s. 84). 

 

Svårigheter i vardagen 

Kroppen sviker 

De största kroppsliga förändringarna Elisabeth fått var symtom på grund av sjukdomen. Det 

visade sig i form av att kroppen inte gick att kontrollera längre, vänster hand och vänster fot 

fick nedsatt förmåga och höfterna gav vika allt oftare. Detta resulterade i att hon tappade 

balansen och ramlade ofta.  Hon förlorade dessutom en del av synen vilket innebar att hon 

inte längre kunde upprätthålla intressen som betydde mycket för henne. Skrivning och läsning 

som tidigare var en stor del av hennes intressen blev nu mycket begränsade vilket blev en stor 

förlust eftersom det hade varit en del av hennes vardag innan sjukdomen. Andra symtom som 

tog över hennes liv var huvudvärk, illamående och trötthet.  Huvudvärken och tröttheten 

gjorde att hon tillbringade mycket tid i sängen och de kroppsliga förändringarna gjorde att 

hon upplevde vardagen som svårhanterlig. Hon kunde inte längre utföra saker på egen hand 

som hon gjort tidigare och hon visste inte om hon skulle orka leva vidare om livet enbart var 

en stor belastning.  
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Jaha. Så jag ska tappa balansen hela tiden. Och ramla. Och slå mig, 

Hemma hos mig själv. Är det detta jag måste vänja mig vid? (Essén, 2002, 

s. 94). 

 

Anders symtom var främst biverkningar efter operationen förutom ständig huvudvärk och 

illamående som han hade som symtom från början. De biverkningarna som han fick efter 

operationen påverkade hans livssituation och gjorde vardagen mer svårhanterlig eftersom han 

inte längre kunde röra sin arm och sitt ben på höger sida och att han fick svårare att utrycka 

sig. Han kunde fortfarande tänka klart men han fick bara ut ”mm” vilket gjorde honom 

stressad och frustrerad eftersom han inte kunde uttrycka sina känslor så omgivningen förstod 

honom. Eftersom han inte längre kunde röra sig som tidigare eller uttrycka sig blev både hans 

intressen och sociala umgänge lidande. Epileptiska anfall var återkommande efter 

operationen. Dessa beskriver han målande hur alla muskler drog ihop sig i kroppen och blev 

en obehaglig upplevelse. Han var på grund av symtomen och biverkningarna beroende av 

människor runt om kring sig för att klara av det dagliga livet.  

 

Jag tittade på min högra hand. Den är som vanligt sammanfogad med min 

högra arm, men både armen och handen ligger slappa på madrassen som 

en död ål. Jag försöker lyfta den. Det går inte. Jag försöker vifta på 

fingrarna. Inget resultat (Södergård, 2012, s. 180). 

 

Vardagliga sysslor och fritidsintressen som de tyckte var betydelsefulla och som var en del av 

deras identitet försvann när tumören tog över deras liv. Tvättning, städning, matlagning, 

umgänge med barnen och träning blev helt plötsligt energikrävande och det blev en stor 

förlust och sorg hos personerna när detta inte längre kunde utföras på grund av de kroppsliga 

förändringarna. 

 

Familj och vänner är betydelsefulla 

Båda personerna kände att deras livssituation på sjukhuset blev bättre eftersom de kände sig 

trygga där och i vårdpersonalens närvaro. De byggde därför upp ett stort förtroende för 

personalen och deras närhet betydde mycket och lyfte deras börda för en stund. Vid vissa 

tillfällen beskrevs det att sjuksköterskan stod upp och försvarade dem och hjälpte dem när de 

hade frågor eller problem. Personerna beskrev även att sjuksköterskan ingav mod och tillit 
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vilket hjälpte dem att landa i deras nya livssituation. Anders och Elisabeth beskrev att 

vännerna och familjen betydde mycket och var viktigare än någonsin under 

sjukdomsperioden. Hjärntumören har påverkat båda personernas livssituation och de upplever 

nu att de är i ett större behov av sin familj och sina vänner. De upplever att de är tack vare 

stödet från deras familj och vänner som de orkar kämpa och orkar anpassa livet till de nya 

förutsättningarna.  De ingav även trygghet, livsmod och tröst samtidigt som de var någon de 

kunde dela bördan samt positiva och negativa situationer och känslor med.  

 

Läkaren och sköterskan på onkologen var som trogna parhästar, alltid vid 

min sida, i ständig beredskap. De lyfte min börda för en stund, tog sig tid 

att svara på mina frågor, injicerade mod och tillit genom sitt sätt att vara 

och bredde vägen för mig (Essén, 2002, s. 28-29). 

 

Barnen var en stor del av Elisabeths liv innan sjukdomen, efter sjukdomsbeskedet blev barnen 

ännu viktigare och gjorde att hon hade något att kämpa för eftersom hon inte ville överge 

dem. Barnen gjorde hennes nya livssituation mer meningsfull samtidigt som hon var orolig 

över vad som skulle hända barnen om hon inte skulle överleva sjukdomen. Men eftersom hon 

hade sina vänner som garanterade att de skulle ta hand om hennes barn, ifall hon inte 

överlevde, gjorde de att hennes livssituation blev bättre eftersom hon inte behövde oroa sig 

lika mycket över det. Det framkom även att sjukdomen berikade henne med nya vänner som 

hade samma sjukdom. Det blev en speciell gemenskap på avdelningarna och de peppade 

varandra att orka kämpa och stöttade varandra i att acceptera den nya livssituationen.  

 

Anders uppskattade sina vänner mycket och ville gärna ha dem vid sin sida under 

sjukdomsförloppet eftersom de hjälpte han att hålla modet uppe. Ibland upplevde han det som 

påfrestande att dela sin situation med dem eftersom det ibland var jobbigt att visa sig svag. 

Det kändes ledsamt att dela allt med sin mamma men samtidigt ansåg han att det var en 

nödvändig ventil om han skulle klara av sjukdomen. En kram från hans mamma och hans 

syster fyllde honom med styrka men samtidigt blev han rädd och funderade över om han 

kommer kunna kramas med dem igen. Han kände styrka och glädje av små saker som han inte 

känt tidigare, ett uppiggande kort, present eller en liten hälsning hjälpte honom på rätt väg.  
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Jag har alltid ansett att det är ovärderligt att ha goda vänner, men exakt 

hur viktigt det var med familj och vänner under denna period hade jag 

aldrig kunnat förutse (Södergård, 2012, s.304).  

 

Livet går vidare 

Accepterar situationen 

Personerna hade kommit till insikt att tumören var deras liv och att det måste accepteras. En 

form av lättnad hade då infunnit sig hos båda personerna. I samband med att de accepterade 

sjukdomen hade de även börjat acceptera döden och såg då livet som en gåva. Båda ansåg att 

det var viktigt att inte identifiera sig med tumören utan istället försöka vända situationen till 

något positivt och övertyga sig själva att allt kommer att bli bra. Anders visade på många 

fysiska framgångar och beskrev hur framstegen påverkade hans inställning till den nya 

livssituationen. Framstegen gjorde att han kände att han var på väg tillbaka vilket ökade hans 

hopp om att bli återställd. Han ansåg att information var betydelsefullt för att han skulle 

kunna förstå sin situation, acceptera den och lära sig hantera den nya livssituationen. Båda 

personerna kände hopp om framtiden och sjukdomen hade påverkat deras liv, både positivt 

och negativt. De kände sig pånyttfödda för att de hade fått en andra chans i livet och en ny syn 

på framtiden. De hade även fått en kämparglöd som visade på att de ville få ut mer av 

tillvaron och uppleva livet på nytt. Insikten av att vara på rätt väg hade infunnit sig och de 

kände just då att de hade segrat och kommit en bit på rätt väg. Anders och Elisabeth hade 

även kommit till insikt över att de inte var redo att ge upp och förlora mot sjukdomen utan de 

ville kämpa in i de sista för att ta vara på deras nya chans. De var inte villiga att ge upp, utan 

de ville fortsätta kämpa för att överleva och resonerade att ingenting var viktigare än att få 

tillbaka livet och behålla personligheten, även om det innebar att omproritera i livet. 

Kroppsliga dysfunktioner fick hanteras när och om de uppstod, huvudsaken var att de fick 

överleva och vara sig själva. 

 

Jag hoppas att utredningen kunde leda till att problemen skulle försvinna, 

men på något vis hade jag samtidigt accepterat att mitt liv hade blivit 

annorlunda (Essén, 2002, s. 63). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

För att beskriva hur personer upplever att livssituationen ändras vid hjärntumör valdes en 

litteraturstudie med kvalitativ ansats. Olika metoder övervägdes att användas men 

självbiografier ansågs svara bäst på studiens syfte. Eftersom studien genomfördes under en 

kort tid valdes empirisk studie bort då den är tidskrävande och eftersom studien skulle utföras 

inom Blekinge reducerades urvalet av möjliga deltagare. Vetenskapliga artiklar uteslöts på 

grund av att upplevelserna inte beskrivs lika detaljerat som i en självbiografisk bok. Skott 

(2012) poängterar att självbiografier kan återspegla en livsberättelse eller en viss händelse i 

personens liv. Detta kan ge en djupare och detaljerad förståelse av personens upplevelse och 

erfarenhet. Segesten (2006) beskriver att det är personens egen tolkning och upplevelse som 

kommer fram i självbiografiska böcker och Ownsworth m.fl. (2011) menar vidare att vissa 

personer skriver ner sina upplevelser av livssituationen för att få andra att förstå deras 

upplevelse (a.a.).  

 

Dahlborg Lyckhage (2006) poängterar att självbiografier är en primärkälla eftersom de inte 

blivit analyserade tidigare.  Resultatet bli då mer trovärdigt eftersom personerna själv väljer ut 

vad de vill skriva ner och vad de anser är viktigt för läsaren att veta för att få en bättre 

förståelse av deras upplevelse av livssituationen. Böcker är också oftast mer beskrivande 

vilket ger en djupare bild av upplevelsen (a.a.). Det anses därför vara en fördel att använda 

självbiografier eftersom ingen annan granskat materialet tidigare. Hade artiklar använts hade 

det funnits en risk att viktiga upplevelser misstolkats eller valts bort under tidigare granskning 

och resultatet hade kanske inte blivit lika trovärdigt. Om en empirisk studie valts hade 

resultatet kunnat bli annorlunda eftersom en diskussion med personen hade kunnat infinna sig 

och det hade gått att observera kroppsspråk och ställa följdfrågor. Vid en empirisk studie hade 

det även funnits en risk att personen blivit påverkad av den som intervjuar och personen hade 

kunnat utesluta delar som var jobbiga att prata om. Att skriva ner upplevelserna istället kan ge 

en större känsla av frihet vilket kan göra det lättare att även skriva ner de jobbiga 

situationerna och inte utelämna situationer som kunde varit påfrestande att berätta om. Van 

Manen (1997) menar att självbiografier kan vara ett alternativ till empiriska studier just 

eftersom personen fritt har möjlighet att skriva ner sina upplevelser detaljerat (a.a.).  
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Skånes bibliotekskatalog för regionsjukhusen användes för att hitta självbiografier som 

passade in på studiens syfte. Bibliotekskatalogen användes eftersom den var lättförståelig och 

var riktad till sjukhus där de fanns ett stort utbud av böcker som handlade om olika 

sjukdomar. Sökningen resulterade i två böcker med bra kvalitet men om sökningen gjorts med 

andra kataloger som exempelvis Libris hade urvalet eventuellt sätt annorlunda ut. Ett 

inklusionskriterium som valdes till studien var att böckerna skulle vara skrivna på svenska, 

detta för att undvika språkmissförstånd och för att inte missa någon upplevelse vid 

översättning. Urvalet kunde blivit mer begränsat och resultatet hade kunnat se annorlunda ut 

om andra böcker på andra språk använts. Ett annat inklusionskriterium var att böckerna skulle 

vara självbiografier och skrivna av personerna själva. Detta användes för att upplevelsen inte 

skulle tolkas eller påverkas av någon annan. En viss tolkning av materialet hade gjorts om 

någon utomstående eller anhörig hade skrivit boken utifrån personens anteckningar. 

 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av olika analysmodeller har använts eftersom den 

ansågs vara lättförståelig och de olika stegen beskrevs bra. Vidare menar de att en 

innehållsanalys är lämplig för att tolka olika texter och berättelser. Analysen av texten kan ha 

både latenta och manifesta ansatser. Dock förekommer det alltid en viss grad av tolkning av 

texten men djupet på tolkningen varierar beroende på om den är manifest eller latent. 

Manifest ansats innebär att tolkningen görs så textnära som möjligt medan den latenta 

ansatsen tolkar betydelsen bakom texten (a.a.). Den här studien har använt sig av en manifest 

innehållsanalys eftersom studien ville göras så textnära som möjligt. När analysen gjordes och 

meningsenheterna skulle kondenseras och kodas har även dessa varit så textnära som möjligt 

för att inte kärnan skulle försvinna eller ändras. Dock fanns det en risk att egna tolkningar 

skulle göras. De egna tolkningarna försökte undvikas genom att böckerna lästes individuellt 

först och sedan diskuteras gemensamt. Graneheim och Lundmans (2004) tolkning var lätt att 

förstå men det som försvårade analysen var att upplevelsen av livssituationen var svår att 

kategorisera. Detta eftersom texten passade in under flera kategorier och gick in i varandra.  

 

Graneheim och Lundman (2004) menar att det är en styrka i arbetet att kunna diskutera 

tillsammans för att komma fram till ett bra resultat (a.a.) Det ansågs därför vara en styrka att 

böckerna lästes igenom och meningsenheter togs ut individuellt och sedan diskuterades innan 

de sammanställdes till kategorier. Citat användes dels för att stärka upp resultatet men även 

för att minska risken för egna tolkningar samtidigt som tillförlitligheten på resultatet ökade. 
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Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att hjärntumören ändrade personernas livssituation. Det blev svårt för 

dem att acceptera den nya situationen eftersom det blev en plötslig förändring i deras tillvaro. 

I och med den plötsliga förändringen kändes livet hopplöst och det var svårt att hitta 

meningen med livet igen. Detta styrks av Ownsworth m.fl. (2011) som anser att personen 

hamnar i chock vid sjukdomsbeskedet, vilket resulterar i att personen försöker stänga ute 

verkligheten och försöker hålla kvar sin nuvarande livssituation. Molassiotis m.fl. (2010) 

menar vidare att när hjärntumör uppkommer blir den ett hot till den nuvarande livssituationen. 

Personen blir då rädd att förlora för mycket av sig själv och att tumören medför för stora 

förändringar som kan bli svåra att hantera (a.a.). Enligt livsvärldsteorin blir personens 

verklighet inte lika självklar när den hotas av sjukdom och personens trygghet försvinner 

(Dahlberg m.fl., 2003).  

 

Vidare i resultatet framkom det att det blev viktigt med bra och trygga relationer från 

omgivningen. I personernas fall blev stödet från familj och vänner större eftersom de ingav en 

behaglig trygghet. Även vårdpersonal ingav trygghet vilket blev av stor betydelse för 

personerna då de hjälpte dem att landa i den nya situationen. Halkett m.fl. (2009) och 

Ownsworth m.fl. (2011) styrker detta genom att beskriva att personer som har någon sjukdom 

uppskattar och känner tacksamhet till vårdpersonalens stöd då de hjälper dem att anpassa den 

nya livssituationen. Vidare menar de även att utan relationen och tryggheten hade det blivit 

svårt att klara av situationen. Dahlberg m.fl. (2003) menar att trygghet är viktigt i 

livsvärldsteorin eftersom personen har ett behov av att få tillbaka sin trygghet även om den 

inte återställs helt. Därför är det viktigt med bra relationer som inger trygghet. Ett sätt för 

personen att få tillbaka tryggheten är att återfå kontrollen över situationen och det fås med 

hjälp av kontinuerlig information (a.a.). Det framkom även i resultatet att information var 

viktigt för att förstå och acceptera den nya situationen. Mycket information behövdes för att 

personerna skulle kunna få en insikt i den nya situationen och lättare kunna anpassa sig till 

den. Edvardsson och Ahlström (2005) sammanfattar att hjärntumör är en sjukdom som 

medför unika upplevelser för personen och livssituationen ändras olika från person till person. 

Personer har även olika svårt att ta den nya situationen till sig och acceptera den (a.a.). I 

resultatet framkom det att personernas livssituation ändas på olika sätt eftersom de hade olika 

liv från början. Det märktes även att personerna var i behov av trygghet när situationen 

ändrades och det fick de av sin familj, sina vänner och av vårdpersonalen.  



 

  19 
 

 

I resultatet kom det fram att hjärntumören förde med sig en del kroppsliga begränsningar som 

gjorde vardagen mer svårhanterlig och påverkade livssituationen. Betydelsefulla intressen och 

det sociala umgänget blev begränsat och fick omprioriteras. Det vardagliga livet blev inte 

heller detsamma som tidigare eftersom tumören tog mycket av deras livskraft då de inte 

orkade utföra saker på samma sätt som tidigare. Molassiotis m.fl. (2010) beskriver att symtom 

som tumören medför kan upplevas som stora begränsningar för personen och påverka deras 

livssituation. Det är då vanligt att känna frustration över att inte kunna utföra fritidsintressen 

och att inte kunna utföra vardagliga aktiviteter i samma mån som tidigare. Blinderman och 

Cherny (2005) poängterar vidare att fysiska begränsningar på grund av svaghet, trötthet och 

smärta bidrar till att personerna inte känner någon självständighet eller frihet vilket kan 

försämra livssituationen om personen inte kan lära sig att anpassa vardagen till sina 

begränsningar. Halkett m.fl. (2009) skriver även att fysiska begränsningar såsom 

balanssvårigheter och minskad rörelseförmåga leder till en känsla av isolering. Det påverkar 

hela personens livssituation och är påfrestande eftersom självständigheten har förlorats (a.a.). 

Enligt resultatet började personerna tappa intresset över livet och visste inte om de orkade 

leva eftersom tumören medförde så många begränsningar och gjorde att de upplevde att livet 

inte längre var värdigt. Enligt Dahlberg m.fl. (2003) tolkning av livsvärldsteorin har personer 

tillgång till livet genom sin kropp och vid kroppsliga begränsningar får de inte samma tillgång 

till livet som tidigare. De menar även att personerna känner att de inte kan lita på sin kropp 

längre vilket kan resultera i känslor som hopplöshet och skuld (a.a.). Detta stämmer överens 

med resultatet eftersom umgänge och aktiviteter blev lidande på grund av de kroppsliga 

förändringarna. Det framkom dock att när detta accepterades kunde personerna få en ny syn 

på livet och anpassade sina begränsningar till det nya livet. Personerna lärde sig att leva med 

sina begränsningar, och vissa kroppsliga hinder försvann med tiden. Tumören blev en del av 

deras livssituation och de accepterade detta.  

 

I resultatet framkom det att vänner och familj var betydelsefulla men att de ibland kändes 

påfrestande och jobbigt att dela livssituationen med dem eftersom personerna inte ville visa 

sig svaga. Blinderman och Cherny (2005) och Ownsworth m.fl. (2011) menar att vissa 

relationer kan upplevas som jobbiga eftersom personerna inte vill delge och belasta sina 

problem och begränsningar med sin familj och sina vänner. De vill inte att anhöriga skulle se 

dem som en belastning. Ownsworth m.fl. (2011) menar vidare att det stundtals kan upplevas 

som jobbigt när anhöriga bryr sig för mycket och hela tiden frågar hur de mår och frågar om 
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de kan göra något för att underlätta (a.a.). Men vidare menar Ownsworth m.fl. (2011) att 

personerna ändå oftast är tacksamma över sin familj och för sina vänner och de även upplever 

att vissa relationer blir starkare och viktigare än de har varit tidigare (a.a.). I resultatet framgår 

det att det som forskningen säger stämmer med det som studien har kommit fram till eftersom 

personerna i resultatet säger att familjen och vännerna är en viktig del i deras liv. De upplever 

även att de är viktigare nu än vad de var tidigare och det hjälper dem landa i den nya 

situationen och de är även ett stöd som de kan prata med när livssituationen blir för 

påfrestande. 

 

I resultatet framkom att livssituationen blev bättre när hjärntumören accepterades. De fick en 

ny syn på sitt liv och upplevde att de fick en ny chans. I takt med att de gjorde framsteg i 

sjukdomen påverkade de deras inställning till livssituationen. Framstegen ökade hoppet om att 

bli helt återställda. De hade även accepterat att de blivit tvungna att omprioritera i livet för att 

kunna få en så bra livssituation som möjligt. I takt med att de accepterade sin sjukdom och 

anpassade sig till den nya livssituationen blev deras verklighet allt mer självklar vilket enligt 

Dahlberg m.fl. (2003) innebär att de tar tillvara på de stunder i livet som är viktiga (a.a.), 

vilket personerna i resultatet gör. Edvardsson och Ahlström (2005) och Strang och Strang 

(2001) beskriver att när personerna lär sig att anpassa sina aktiviteter och fritidsintressen efter 

sjukdomens begränsningar medför det att det underlättar för personerna att acceptera sin nya 

verklighet. Vidare menar Strang och Strang (2001) att omprioritering i livet gör att personerna 

accepterar sin nya livssituation och att det tar tillvara på det nya livet som de har fått (a.a.). 

Lovely m.fl. (2013) beskriver att personer som har drabbats av hjärntumör har svårt för att se 

framåt och blev osäkra på sin framtid eftersom de inte hade någon kontroll över vad som 

hände (a.a.). När personerna, i resultatet, får sitt sjukdomsbesked stämmer detta eftersom de 

kände att allt var hopplöst och de hade då svårt att se en framtid. Dock accepterade de 

situationen ganska snabbt och anpassade sig till den genom att försöka hålla humöret och 

modet uppe. Vidare menar Lovely m.fl. (2013) för att personen ska kunna blicka framåt måste 

de erkänna att de fortfarande är vid liv men även hitta värdet i att överleva. De måste även 

förstå och acceptera att deras nuvarande livssituation har blivit annorlunda (a.a.) Detta 

stämmer överrens med resultatet då det i denna studie framkommer att personerna har hittat 

värdet i att överleva genom sin familj och sina vänner. Det är dem de kämpar för, för att 

överleva och för att få en bättre livssituation.  
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Slutsats 

Personer med hjärntumör upplever att livssituationen förändras. I början av 

sjukdomstillståndet upplevdes livet meningslöst och det blev svårt att se framåt men efter 

bearbetning och acceptans inser personerna att tumören även medfört en ny livssituation och 

en ny chans till livet. Även stöd från vänner och familj har stor betydelse för att hantera 

sjukdomen. Utifrån detta kan slutsatsen dras att stöd är viktigt för att personerna ska orka 

hantera och acceptera sjukdomen och för att få en skaplig vardag. För att kunna möta 

personen utifrån dennes behov är det viktigt att förstå upplevelsen av sjukdomen och även 

förstå att upplevelsen och livssituationen ändras under sjukdomens förlopp. Studien kan bidra 

till att öka sjuksköterskans förståelse för hur en sjukdom kan förändra en persons upplevelser 

av sitt liv och dess situation. Det är viktigt med mer forskning inom ämnet då det kan bidra till 

ytterligare kunskap och förståelse för sjuksköterskan som i sin tur kan använda kunskapen till 

att förbättra vården för personer med hjärntumör.  

Självständighet  

De självbiografiska böckerna lästes var för sig och meningsenheterna togs ut under tiden, 

dessa diskuterades sedan tillsammans och en gemensam lista över meningsenheterna togs då 

fram. Artiklarna söktes självständigt, Sara översatte och hade ansvar för dem. Emelie hade 

huvudansvaret för det etiska övervägandet. Syfte, bakgrund, metod, resultat och diskussion 

har arbetats fram gemensamt och diskuterats tillsammans. Förändringar i arbetet som har 

kommit under arbetets gång har diskuterats och ändrats gemensamt. Samarbetet mellan Sara 

och Emelie har fungerat bra då båda har varit samarbetsvilliga och intresserade av ämnet. 
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Bilaga 1 
Tabell 1 Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Jag kunde inte 
hantera min 
tillvaro, 
förtvivlad, 
ledsen, rädd när 
beskedet kom 
(Essén, 2002). 

Förtvivlad, ledsen 
och rädd vid 
beskedet 

Rädsla vid 
besked 

Rädsla Leva är inte 
självklart 

Jag känner 
rädsla, kommer 
jag att dö snart? 
Det känns så. 
(Södergård, 
2012). 

Känner mig 
rädd, ska jag 
dö? Det känns 
så.  

Känner mig 
rädd.  

Rädsla Leva är inte 
självklart 

Kroppen lyder 
mig inte längre, 
jag har 
rollatorn med 
om jag inte kan 
stödja mig mot 
möbler och 
väggar, men att 
inte kunna ta ett 
glas vatten vid 
diskbänken själv 
(Essén, 2002). 

Kroppen lyder 
inte längre. Kan 
inte ta ett glas 
vatten själv.  

Kroppen lyder 
inte längre.  

Kroppen sviker Svårigheter i 
vardagen 

Det verkar vara 
samma visa med 
höger fot och 
ben. Hur jag än 
försöker lyckas 
jag heller inte 
lyfta min nedre 
högra extremitet 
från underlaget, 
så jag ger upp 
(Södergård, 
2012) 

Lyckas inte lyfta 
mitt ben eller 
min fot.   

Kan inte lyfta 
benet och foten.  

Kroppen sviker Svårigheter i 
vardagen 
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Vänskapen har 
berikat mitt liv 
på så många 
oväntade sätt. 
Det har fyllt mig 
med häpnad och 
färger 
(Södergård, 
2012). 
 

Vänskap har 
berikat mitt liv. 

Vänskap berikar 
livet.  

Underkategori 
saknas 

Familj och 
vänner är 
betydelsefulla 

Fast helt ensam 
var jag aldrig. 
Jag hade min 
familj och alla 
mina vänner 
nära inpå och 
utan dessa hade 
jag nog aldrig 
orkat 
(Södergård 
2012). 

Inte ensam. 
Utan vänner 
hade jag aldrig 
orkat.   

Utan vänner 
orkar jag inte.  

Underkategori 
saknas 

Familj och 
vänner är 
betydelsefulla 

Jag försöker 
acceptera det, 
detta är mitt liv 
från och med 
nu, så länge jag 
orkar (Essén, 
2002) 

Accepterar mitt 
liv från och med 
nu, så länge jag 
orkar. 

Accepterar mitt 
liv nu. 

Accepterar 
situationen 

Livet går vidare 

Jag accepterar 
mitt öde. Något 
annat finns inte 
som tillval 
(Södergård, 
2012) 

Accepterar ödet, 
finns inget 
tillval. 

Accepterar ödet. Accepterar 
situationen 

Livet går vidare 

 


