
 
 
Examensarbete i omvårdnad, 15 hp  

 

 

 

Anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när 

deras barn vårdas för hjärntumör. 

En kvalitativ innehållsanalys av patografier 

 

Ida Jönsson 

Isabell Gullstrand 

 
 
 
 
 
 
 
 
Handledare: Birgitta Fridström  

Sjuksköterskeprogrammet, kurs: OM1434 

Blekinge Tekniska Högskola, Institutionen för hälsa 

Karlskrona maj 2014 



 
 

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

 

Anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när 

deras barn vårdas för hjärntumör. 

En kvalitativ innehållsanalys av patografier 

 

 
Ida Jönsson 
Isabell Gullstrand 
 
 
Sammanfattning  
 
Bakgrund: En av de vanligaste cancersjukdomarna hos barn är hjärntumör. När ett barn fått 
diagnosen hjärntumör påverkas inte bara barnet utan även de anhöriga. Mötet med anhöriga 
är av stor betydelse då det visat sig att det sjuka barnets anhöriga blir djupt involverade i 
sjukvården när deras barn fått denna diagnos. Det är betydelsefullt för anhöriga att 
sjukvårdspersonalen ger en ärlig och korrekt information angående det sjuka barnet.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa anhörigas upplevelser av mötet med 
sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör. 
Metod: Den valda metoden som användes var en innehållsanalys med kvalitativ ansats som 
genomfördes på två patografier. Böckerna analyserades med hjälp av Graneheim och 
Lundmans beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Anhöriga upplevde att det tog tid att bygga upp en trygghet till 
sjukvårdspersonalen, då det vid flera tillfällen krockade både i kommunikationen och 
bemötandet. Det var betydelsefullt för anhöriga att få känna sig delaktiga i sjukvården samt 
att få bli väl omhändertagna av sjukvårdsperonalen. Anhöriga upplevde även hur viktigt det 
var med individanpassad information och att sjukvårdspersonalen skulle identifiera 
situationen som det anhöriga befann sig i.  
Slutsats: Anhöriga till det sjuka barnet upplevde mötet med sjukvårdspersonalen som 
påfrestande vid flera tillfällen. Det var betydelsefullt som sjukvårdspersonal att kunna 
tillfredsställa anhörigas behov. Föreliggande studie borde kunna ge en ökad kunskap om hur 
anhöriga kan uppleva mötet med sjukvårdspersonalen när ett barn vårdas för hjärntumör.  
 
 
Nyckelord: cancersjukdom, innehållsanalys, närstående, patografier   
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Inledning 

Enligt Socialstyrelsen (2013) diagnostiserades omkring 320 fall av cancer bland barn och 

ungdomar i Sverige år 2013. Av dessa 320 fall som diagnostiseras var 25 % hjärntumörer. 

FN:s barnkonvention (1989) menar att varje individ är ett barn upp till 18 års ålder. 

Hjärntumör förekommer lika ofta bland yngre som hos äldre barn. Hjärntumörer hos barn är 

ofta mer aggressiva och snabbväxande än vad det är hos vuxna (Socialstyrelsen, 2012).   

 

Enligt Spetz, Henriksson och Salander (2008) så är det inte ovanligt att anhöriga kontaktar 

ansvarig sjuksköterska på grund av ångest och missnöje i relation till sjukvården i början av 

barnets sjukdomsförlopp. Parent och Scott (2011) och von Essen, Enskär och Skolin (2001) 

menar i sin studie att det kan vara betydelsefullt för sjukvårdspersonal att informera det sjuka 

barnet och det sjuka barnets anhöriga för att de ska kunna förstå situationen de befinner sig i. 

Spetz, Henriksson, Bergenheim och Salander (2005) anser att sjukvårdspersonalen bör vara en 

resurs för det sjuka barnet och dess anhöriga. Trots detta kan anhöriga ha negativa 

erfarenheter av mötet med sjukvårdspersonalen då kommunikationen ibland brister eller när 

de anhöriga känner att de inte blir tagna på allvar när de söker sjukvård för det sjuka barnet 

(ibid).  

 

Monterosso, Kristjanson och Phillips (2009) skriver att det finns många rapporter inom 

kvantitativ forskning om upplevda svårigheter i sjukvården när det kommer till barn och deras 

anhöriga där barnet fått diagnosen hjärntumör. Vidare skriver Monterosso et al. (2009) att det 

finns en ökad medvetenhet om behovet av omvårdnad till det sjuka barnet och deras anhöriga 

och en förbättring behövs. Dock finns det en brist på evidensbaserad litteratur inom den 

kvalitativa forskningen för hur sjukvårdspersonalen kan vägleda det sjuka barnet och deras 

anhöriga. Det är därför viktigt med fortsatta studier kring anhörigas perspektiv på sjukvården 

så att sjukvårdspersonalen kan ge det stöd som de anhöriga behöver under sjukdomsförloppet.  

Bakgrund 

Enligt Wist (2003) är hjärntumör en cancersjukdom som kan vara både malign eller benign 

det vill säga elakartad eller godartad. Vanligtvis är tumörer i hjärnan maligna. Maligna 

hjärntumörer växer infiltrativt, i hjärnvävnaden. Benigna hjärntumörer är alltid extracerebralt 
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belägna, utanför hjärnvävnaden. Vidare menar Wist (2003) att det finns olika typer av 

cancerformer som kan uppkomma i hjärnan. Beroende på var i hjärnan tumören sitter 

förekommer olika symtomer och behandlingar. Spetz et al. (2008) skriver att när ett barn fått 

diagnosen hjärntumör påverkas det psykiska och fysiska funktionerna. Det sjuka barnet kan 

påverkas mentalt av sin sjukdom och kan må dåligt samt bli mer passivt. Sjukdomen påverkar 

inte bara det sjuka barnet utan kan även påverka barnets anhöriga. Enligt Parent och Scott 

(2011) blir de flesta barnen botade från hjärntumören men många av barnen kan få bestående 

men som tal och språksvårigheter.  

Anhörigas upplevelser 

Travelbee (1971) beskriver att en upplevelse är en subjektiv känsla. En upplevelse är något 

individuellt och unikt för alla människor. Individer upplever saker på en rad olika sätt och 

ingen kan exakt veta hur upplevelsen känns för någon annan. Vid olika upplevda situationer 

lär sig individen att hantera situationen, detta leder till nya erfarenheter i livet. 

 

Socialstyrelsen (2004) definierar begreppet anhörig som en person inom familjen eller bland 

de närmaste släktingar. Spetz et al. (2005) menar att det kan vara ansträngande för anhöriga att 

ständigt träffa ny sjukvårdspersonal. Anhöriga upplevde att det kunde vara påfrestande att 

bygga upp en tillit till den nya sjukvårdspersonalen vid varje nytt möte, det kändes som att 

börja om från början. Vidare menar Spetz et al. (2005) att ett förtroende kan ta tid att utveckla 

till sjukvårdspersonalen. Enligt Perrow (2012), Spetz et al.(2008) och von Essen et al. (2001) 

kan det vara betydelsefullt för anhöriga att sjukvårdspersonalen är ärlig, det kan även vara 

angeläget att korrekt information ges angående det sjuka barnet.  

 

Perrow (2012) skriver att det kan vara betydelsefullt som anhörig att få vara engagerad i 

sjukvården, då det visat sig att samarbetet med sjukvårdspersonalen kan förbättras. Vidare 

skriver Spetz et al. (2008) att med en bra information till anhöriga kan de hinna förbereda sig 

på vad som kommer att hända, kunna hantera situationen bättre och eventuellt ligga ett steg 

före. Enligt Bodegård (2003) och Salander och Spetz (2002) indikerar i sin studie att anhöriga 

ibland inte alltid är nöjda med informationen som ges gällande barnets sjukdom. Anhöriga 

kunde uppleva att sjukvårdspersonalen inte alltid kunde ge svar på frågor som anhöriga ställde 

eller kunde garantera att det sjuka barnet blev friskt, då behölls ofta den informationen hos de 

anhöriga. De anhöriga vill ibland inte utsätta det sjuka barnet eller övriga anhöriga för mer 

lidande och sorg. Vidare skriver Perrow (2012) att anhöriga kan vara i behov av tid och stöd 
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från sjukvårdspersonalen för att kunna hantera den situation de befinner sig i samt att 

informationen kunde vara avgörande i denna tid. Enligt Spetz et al. (2008) vill anhöriga gärna 

kunna känna ett känslomässigt stöd från sjukvårdspersonalen, det kan kännas betydelsefullt 

för anhöriga om sjukvårdspersonalen delar med sig av sina känslor samt egna personliga 

erfarenheter. von Essen et al. (2001) tar upp att anhöriga kan uppleva det som angeläget att 

sjukvårdspersonalen har en social kompetens.  

 

Monterosso et al. (2009) och Spetz et al. (2005) anser att det kan vara betydelsefullt för 

anhöriga att få känna respekt och förtroende för sjukvårdspersonalen, på så vis kan de känna 

en trygghet. Ofta vill anhöriga kunna känna en koppling mellan sjukvårdspersonal, det sjuka 

barnet och sig själva. Spetz et al. (2008) skriver att många anhöriga kan vara slutna om sina 

liv i början men med tiden kan de anhöriga öppna upp sig för sjukvårdspersonalen om sina 

känslor.  

Mötet med sjukvårdspersonalen 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar sjukvårdspersonal som en verksam 

legitimerad person inom sjukhusvård eller annan vårdinrättning som medverkar i hälso- och 

sjukvården. En legitimerad person kan vara läkare eller sjuksköterska. Bodegård (2003) 

skriver att sjukvårdspersonalen som arbetar med det sjuka barnet och dess anhöriga bör vara 

fokuserad, kunna handleda samt ge stöd. De som arbetar i sjukvården bör kunna tolka olika 

förhållningssätt, identifiera negativa krisutvecklingar samt brister på basal trygghet som 

anhöriga kan förmedla. Wideheim, Edvardsson, Påhlson och Ahlström (2002) anser att 

sjukvårdspersonalen ska inspirera, ge hopp, ge korrekt information, visa sin kunnighet, vara 

vänlig, hjälpsam, ge ett förtroende samt kunna förklara innebörden av olika termer för att 

mötet med de anhöriga ska kunna leda till en bra relation. Ge tid och ha tålamod med 

anhöriga är en stor del i det vårdande mötet. Bodegård (2003) menar att det kan vara 

betydelsefullt att ge ett direkt stöd till de anhöriga och det sjuka barnet. Vidare beskrivs det att 

anhöriga tycker det kan vara betydelsefullt om sjukvårdspersonalen ger ett individanpassat 

stöd som är utformat utifrån det sjuka barnet och anhörigas behov.  

 

Wideheim et al. (2002) menar att mötet med de anhöriga kan vara av stor betydelse då det 

visat sig att det sjuka barnets anhöriga blir djupt involverade i sjukvården när deras barn fått 

diagnosen hjärntumör. Många tankar och frågor kan uppkomma till sjukvårdspersonalen från 

anhöriga såsom chansen om överlevnad, tumörtillväxt efter operation, behandlingar och 
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smärta. Monterosso et al. (2009) och Perrow (2012) skriver att i mötet med 

sjukvårdspersonalen kan det vara betydelsefullt för anhöriga att kunna lita på sjukvården, att 

sjukvårdspersonalen bör vara uppriktiga samt bry sig om det sjuka barnet.  

Teoretisk referensram 

Travelbee (1971) definierar mötet mellan sjukvårdspersonal och anhöriga som en process med 

fem följande interaktionsfaser: mötet, anknytning, empati, sympati samt samförstånd. För att 

mötet ska ske på ett optimalt sätt är det sjukvårdspersonalen som ansvarar för att påbörja samt 

leda processen genom de olika interaktionsfaserna. För att få ut ett ultimat samspel i mötet är 

det betydelsefullt att sjukvårdspersonalen och anhöriga iakttar och värderar varandra, om inte 

detta sker avstannar mötesprocessen. Det är viktigt att empati uppnås även om 

sjukvårdspersonalen eller anhöriga inte känner positiva känslor till varandra. Tankar och 

känslor behöver inte upplevas lika men det är däremot angeläget att respektera varandras 

känslomässiga egenskaper. Travelbee (1971) menar att kommunikationen är ett betydelsefullt 

redskap från sjukvårdspersonalens sida och på så vis kan sjukvårdspersonalen tolka attityder 

som uppstår, informera samt motivera individen i mötet. Kommunikation kan ge en ömsesidig 

process där tankar samt känslor förmedlas. Vid ett möte pågår ständigt en kommunikation 

både verbalt och icke verbalt, detta kan leda till att mötet antingen underlättar eller försvårar 

anhörigas situation. Vidare menar Travelbee (1971) att sjukvårdspersonalen behöver hjälpa 

både det sjuka barnet men även dess anhöriga. Sjukvårdspersonalen ska kunna hjälpa de 

anhöriga att hantera upplevelser runt sjukdomen samt lidandet. Travelbee (1971) poängterar 

att när en familjemedlem blir sjuk påverkas även anhöriga till den sjuke, detta kan kräva att 

sjukvårdspersonalen behöver stötta de inblandade. Sjukvårdspersonalen behöver visa intresse 

och komma den sjuke samt anhöriga närmare för att på så vis kan åstadkomma en bättre 

relation.  

Syfte 

Syftet var att belysa anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn 

vårdas för hjärntumör.  

Metod 

Metoden som användes var en innehållsanalys med kvalitativ ansats som genomfördes på två 

patografier. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003), Dahlborg- 
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Lyckhage (2012) och Olsson och Sörensen (2011) skriver att en kvalitativ ansats innebär att 

försöka få en helhetsbild samt en djupare förståelse av problemområdet. Studien syftade till 

att belysa upplevelser utifrån mänskliga händelser och detta beskrivs som en kvalitativ ansats 

enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Patografierna analyserades med hjälp av 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys.  

Datainsamling och urval 

Resultatet av sökningen i Libris bibliotekskatalog på Blekinge Tekniska Högskola med 

sökord: barn, anhörig, hjärntumör, cancer och patografi gav inga träffar. En ny sökning i 

Libris bibliotekskatalog gjordes med sökorden hjärntumör, cancer och patografi. Detta gav 

åtta träffar. Av dessa åtta träffar föll fyra böcker bort för att det inte var skrivna av någon 

anhörig, ytterligare två föll bort då böckerna inte var en förstautgåva. En bok föll bort för den 

var för gammal. En av dessa åtta böcker stämde överens med inklusions- och 

exklusionskriterierna och blev ett underlag i denna studie.  

 

Därefter gjordes en sökning på stadsbiblioteket i Karlskrona med sökorden: barn, anhörig, 

hjärntumör, cancer och patografi, detta gav inga träffar. Vidare gjordes en ny sökning på 

stadsbiblioteket i Karlskrona med sökorden hjärntumör och patografi. Träfflistan blev 13 

böcker. Fem av böckerna var inga patografier och en bok var dagboksanteckningar och 

försvann därmed ur urvalet. Fem böcker var inte skrivna av någon anhörig och föll därmed 

bort. Två böcker handlade inte om barn och föll bort i urvalet. Av dessa 13 träffar var det 

ingen som stämde överens med inklusion- och exklusionskriterierna.  

 

Ytterligare en sökning gjordes på stadsbiblioteket i Karlskrona med sökord cancer och 

patografi och träfflistan blev 95 böcker. Av dessa 95 böcker försvann 23 för de handlade inte 

om barn och 26 böcker föll bort då det inte handlade om hjärntumör. Tre av böckerna var 

dagboksanteckningar och 15 av böckerna var inte förstautgåva och togs där med bort. Fyra av 

böckerna var inte skrivna på svenska och sex böcker var inte patografier och togs där med 

bort. Tre av böckerna var skriva innan år 1980 samt 14 andra böcker togs bort då det inte var 

anhöriga som var författare. Av dessa 95 böcker var det en bok som passade in på inklusions- 

och exklusionskriterierna och blev därmed ett underlag i denna studie. Sammanlagt togs två 

böcker ut i datainsamlingen.  
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Inklusionskriterierna var att böckerna skulle vara patografier och skrivna av anhöriga som 

haft ett barn med diagnosen hjärntumör. Böckerna skulle vara skrivna på svenska, vara en 

förstautgåva samt vara skriven efter år 1980. Exklusionskriterier var att böckerna inte fick 

vara dagboksanteckningar.  

Litteraturunderlaget 

Böckerna som användes i studien var två stycken patografier. Den ena var Felicia en liten 

flicka kom, log och vände om skriven av Jacqueline Bratt. Den andra patografien var En ängel 

till låns skriven av Humlan Milton. Nedan följer en kort summering av innehållet ur böckerna.   

Felicia, en liten flicka kom, log- och vände om skriven av Jacqueline Bratt, 1982 

Felicia var en flicka som var två år och sju månader när hon fick diagnosen hjärntumör. I 

boken fick läsaren följa en svår tid för Felicia och hennes anhöriga. Boken handlade om 

Felicia och hennes anhöriga där anhöriga inte blev tagna på allvar när de sökte sjukvård för 

Felicia. Sjukvården misstänkte att Felicia led av något psykiskt då föräldrarna skilt sig ett år 

tidigare. I boken fick läsaren följa anhörigas upplevelser genom hela sjukvårdsvistelsen. 

En ängel till låns skriven av Humlan Milton, 2011 

I boken en ängel till låns fick läsaren ta del av författarens historia då hennes son Calle fick 

diagnosen hjärntumör vid ett års ålder. I texten fick läsaren en djupare inblick i Calles 

sjukdom samt hans sjukdomsförlopp. Författaren skrev även om hur de anhöriga upplevde 

mötet från sjukvårdspersonalen. Hon beskrev in i minsta detalj hur det var att leva med döden 

flåsande i nacken och om hur det var att aldrig ge upp utan att ständigt kämpa både för sin 

sons liv, sitt egna och familjens.  

Analys 

Analysen av de två patografierna utfördes med inspiration från Graneheim och Lundmans 

(2004) beskrivning av en kvalitativ innehållsanalys. Böckerna som var relevanta till studien 

lästes var för sig två gånger för att på så vis få en djupare förståelse av textens innehåll. Först 

lästes böckerna igenom var och en för sig utan att meningsenheter plockades ut för att få en 

övergripande inblick av böckernas innehåll. Därefter lästes böckerna om ytterligare en gång 

och meningsenheter som svarade på studiens syfte plockades ut av var och en. 

Meningsenheterna skrevs ner i ett dokument tillsammans med sidnumret i boken så att det 

lättare skulle hittas om något oklart över innehållet uppstod. Därefter skrevs dokumentet ut 



10 
 

med samtliga meningsenheter och klipptes isär för att på så vis få en så god översikt som 

möjligt över varje meningsenhet. 

 

Meningsenheterna diskuterades tillsammans och därefter sorterades ut i två högar. Den ena 

högen bestod av meningar som kunde vara relevanta till syftet. Den andra högen bestod av 

meningar som inte var relevanta till syftet och togs därmed bort. Meningsenheterna kollades 

igenom en gång till tillsammans och därefter kondenserades och kodades meningsenheterna. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att kondensering innebär att texten kortas ner men 

innehållet kvarstår och en kod innebär en kort beskrivning av innebörden i de meningsbärande 

enheterna. Efter kodningen jämfördes de olika koderna för att se likheter och skillnader. 

Därefter sorterades koderna in i olika kategorier som slutligen blev tre kategorier (Tabell1).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.  

   

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 

”… en del av dem kunde 

kanske givit oss viss 

information på ett bättre 

sätt”. (Milton, 2011, s. 

119) 

Informationen hade 

kunnat ges på ett bättre 

sätt. 

Bättre information Informationens betydelse  

”Några att stötta sig mot 

när man känner att benen 

inte bär” (Milton, 2011, 

s.39). 

Ett stöd när man känner 

att benen inte bär. 

Ett stöd Trygghet  

”När farmor ringde 

professorn på kliniken för 

att förfråga sig om det 

underliga bemötandet…”. 

(Bratt, 1982, s. 19) 

Frågade om det underliga 

bemötandet. 

 

Underliga bemötande Bemötande  
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier, informationens betydelse, trygghet och bemötande som 

tolkades att reflektera anhörigas upplevelser av mötet med sjukvårdspersonalen när deras barn 

vårdas för hjärntumör. Under varje kategori kommer citat ur böckerna finns med för att styrka 

resultatet.  

Informationens betydelse  

I kategorin informationens betydelse framkom att om de anhöriga upplevde att de var väl 

informerade så hjälpte detta dem att förstå hur sjukvården fungerade. För att de anhöriga 

skulle känna ett förtroende för sjukvårdspersonalen var det viktigt att informationen gavs vid 

rätt tidpunkt. Vid vissa tillfällen upplevde anhöriga informationen som förvirrande då de 

ibland ansåg att de fick för mycket information vid samma tillfälle. Anhöriga upplevde även 

att det kunde vara förvirrande om för lite information gavs. Anhöriga beskrev den första 

reaktionen av diagnosen som ett tillstånd av chock, då blev det väldigt svårt att bearbeta all 

information som de fick av sjukvårdspersonalen. Anhöriga tyckte att informationen skulle 

anpassas efter situationen som de befann sig i och individanpassad information var av stor 

betydelse under barnets sjukdomsförlopp (Bratt, 1982; Milton, 2011). 

 

Hon gav oss all den information vi behövde veta och mer därtill om de 

frågor vi hade. Det var skrämmande men hon ingav ett lugn bara med sitt 

söta leende att rädslan trycktes tillbaka (Milton, 2011, s.108). 

 

Informationen var betydelsefull då det hjälpte anhöriga att bearbeta sin sorg när barnet fått 

diagnosen hjärntumör. Trots de påfrestande omständigheterna var informationen och 

behandlingens struktur ett betydelsefullt hjälpmedel i anhörigas vardag. Informationen som 

gavs till anhöriga var av stor betydelse för att kunna få en förståelse för förändringar som 

uppkom hos barnet under sjukdomsförloppet. För att kunna anpassa sig till den nya 

situationen de befann sig i beskrev de anhöriga hur angeläget det var att informationen gavs 

på ett bra och tydligt sätt (Bratt, 1982; Milton, 2011). 

 

När sjukvårdspersonalen gick runt tysta i korridorena utan att informera anhöriga om vad som 

skulle hända upplevdes det som något negativt av de anhöriga. Det var påfrestande för 

anhöriga att få vänta i flera timmar utan att få några besked speciellt om det fanns en 
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misstanke om att allt inte stod rätt till. Då väl informationen kom fram kände anhöriga sig 

lättade speciellt då sjukvårdspersonalen tog sig tid att förklara och berätta innebörden av de 

olika termerna på ett sätt som anhöriga förstod (Bratt, 1982; Milton 2011). Det var angeläget 

för anhöriga att vara uppdaterade om barnets behandling och sjukvårdspersonalen var deras 

viktigaste informationskälla. När anhöriga kände sig väl informerade upplevde de sig säkra 

och väl omhändertagna trots osäkerheten som fanns kring barnets sjukdomstillstånd (Bratt, 

1982; Milton, 2011).  

 

Anhöriga kände att information som gavs om det sjuka barnet inte alltid stämde och att 

sjukvårdspersonalen ibland undanhöll viktig information. Anhöriga beskrev att raka, ärliga 

och svåra besked från sjukvårdspersonalen gav de anhöriga till de sjuka barnet grunden till ett 

förtroende (Bratt, 1982). En del anhöriga tyckte det var jobbigt när sjukvårdspersonalen var 

ärliga när det gällde något negativt om det sjuka barnet och önskade att sjukvårdspersonalen 

skulle lindat in beskeden på ett bättre sätt (Bratt, 1982; Milton, 2011). Genom uppriktiga 

besked kunde de anhöriga till det sjuka barnet hela tiden ha en klar bild framför sig om vad 

som hände och vad som skulle ske. Anhöriga påpekade hur viktigt det var att 

sjukvårdspersonalen hade kunnighet, var professionell och hade en personlig empati. 

Anhöriga ansåg även att sjukvårdspersonalen skulle ta sig tid att informera och prata med det 

sjuka barnet och dess anhöriga (Bratt, 1982; Milton, 2011). Anhöriga till Calle upplevde att 

tid var en bristvara i dagens sjukvård, detta ledde ofta till onödig frustration och ilska bland 

anhöriga då sjukvårdspersonalen inte alltid tog sig tid att informera på ett betydelsefullt sätt 

(Milton, 2011). 

 

Anhöriga belyste hur betydelsefullt det var att sjukvårdspersonalen såg de anhöriga till det 

sjuka barnet som tolk och språkrör om barnet var litet. Ingen känner det sjuka barnet bättre än 

anhöriga och de kunde läsa och tyda minsta avvikelse som barnet signalerade (Bratt, 1982; 

Milton, 2011). Anhöriga upplevde att kommunikationen inte alltid fungerade mellan 

sjukvårdspersonalen, det sjuka barnet och barnets anhöriga och därmed blev det ett bristande 

förtroende till sjukvården. Alla budskap når inte alltid fram påpekade Calles mamma (Milton, 

2011). I början av diagnosen ansåg de anhöriga att det var jobbigt och kände stor oro då de 

inte visste vem som var tillgänglig för dem inom sjukvården samt att det var svårt att tolka de 

otydliga svaren från sjukvårdspersonalen (Bratt, 1982; Milton, 2011).  
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Trygghet  

I kategorin trygghet framkom det att mötet från sjukvårdspersonalen var av stor betydelse för 

de anhöriga. Sjukvårdspersonalen deltog inte bara praktiskt i sjukvården utan stöttade och 

tröstade anhöriga när allt kändes hopplöst. Detta upplevde anhöriga som en trygghet i 

sjukvården. Brist i kommunikation samt att ständigt träffa ny personal fick de anhöriga att 

känna sig förvirrade och otrygga (Bratt, 1982; Milton, 2011). 

 

Anhöriga kände sig trygga med sjukvårdspersonalen som de hade haft vid flera tillfällen 

(Bratt, 1982; Milton 2011). När samma sjukvårdspersonal var hos det sjuka barnet kände 

anhöriga sig så pass trygga att de vågade lämna sjukvårdspersonalen och barnet ensamma en 

stund för att kunna gå och göra något annat. När ny personal kom upplevde anhöriga det 

påfrestande. Det kändes som att börja om från början, att berätta på nytt om barnets sjukdom 

och sjukdomsförlopp (Bratt, 1982). I Felicias fall kände anhöriga en stor trygghet när det var 

samma sjukvårdspersonal som satt vak hos dem. Ibland satt annan sjukvårdspersonal vak hos 

Felicia men anhöriga bad då alltid att få ändra i vaklistan så de fick ha den sjukvårdspersonal 

som de kände sig trygga med (Bratt, 1982).  

 

Anhöriga beskrev att sjukvårdspersonal som tog sig tid att tala med det sjuka barnet och de 

anhöriga ingav en trygghet och ett omhändertagande oavsett om det var jobbigt eller om de 

bara behövde någon att prata med (Bratt, 1982; Milton, 2011). Vid ett tillfälle skulle en läkare 

titta till Calle och hans anhöriga. Calle var då inte tillfreds att träffa fler läkare och han snäste 

till honom. Då tog läkaren av sig sin sjukhusrock och slängde den på golvet och helt plötsligt 

var han välkommen av Calle. När anhöriga kände sig nöjda och trygga med 

sjukvårspersonalen gavs ett förtroende till sjukvårdspersonalen (Milton, 2011).  

 

Bli väl omhändertagen betydde mycket för de anhöriga. I Calles fall var det en läkare som 

efter att ha gjort en operation på Calle skulle gå på semester men så blev inte fallet. Läkaren 

ville inte släppa taget om Calle i den situation som han och hans anhöriga befann sig i. Detta 

ingav en trygghet för anhöriga (Milton, 2011). Anhöriga beskrev att när det fick beskedet att 

barnet fått en hjärntumör förknippades diagnosen genast med döden. Efter många lugnande 

samtal med sjukvårdpersonalen byggdes ett förtroende och en trygghet upp enligt de anhöriga. 

Felicias mamma skrev att sjukvårdspersonal som dagligen möter anhöriga som har ett barn 

som fått en hjärntumör måste inge en trygghet i situationen de befinner sig i (Bratt, 1982).  
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Vi blev oerhört väl omhändertagna och det betydde mycket för oss. Några 

att stötta sig mot när man känner att benen inte bär (Milton, 2011, s. 39). 

 

Calles mamma beskrev en situation när Calle blödde kraftigt och hon blev panikslagen. En 

undersköterska visade in henne på ett rum och talade lugnande till henne om Calles 

blödningar. Calles mamma beskrev detta som lugnande samt att hon orkade hämta krafter 

igen (Milton, 2011).  

Bemötande  

I kategorin bemötande var det betydelsefullt för de anhöriga att sjukvårdspersonalen  

bemötte de anhöriga på ett respektfullt sätt, framförallt när det gällde det sjuka barnet. 

Anhöriga ansåg att det var angeläget att de fick komma till tals om sina erfarenheter i 

bemötandet med sjukvårdspersonalen, detta kunde leda till att sjukvårdspersonalen kunde få 

en bättre insikt i bemötandet. De ansåg även att sjukvårdspersonalen gjorde ett enastående 

jobb då de dagligen möter barn och anhöriga där deras liv plötsligt förändras (Milton, 2011). 

Anhöriga i patografierna skrev hur betydelsefullt det var att de blev tagna på allvar, inga är så 

utsatta som de anhöriga till ett sjukt barn (Bratt, 1982; Milton, 2011). Många gånger under 

sjukdomsperioden fick de anhöriga underliga bemötanden från sjukvårdspersonalen. Felicias 

anhöriga upplevde flera gånger ett dåligt bemötande när de sökte för hennes symtom. 

Anhöriga fick känslan av att sjukvårdspersonalen trodde de var hypokondriker (Bratt, 1982).  

 

När farmor ringde professorn på kliniken för att förfråga sig om det 

underliga bemötandet och den underliga passiviteten i frågan om 

undersökningar, fick hon svaret: ” Ja, men flickan är ju skilsmässobarn”. 

Åhå, de hade alltså redan rett ut problemet (Bratt, 1982, s.19).  

 

Flera gånger sökte anhöriga sjukvård för Felicia då hon inte var sig lik och många gånger 

skrek av smärta. Anhöriga blev inte tagna på allvar i början när de sökte sjukvård för sitt sjuka 

barn och förtroendet till sjukvården blev inte bra. När anhöriga kom till sjukhuset med det 

sjuka barnet var det oerhört viktigt att de blev tagna på allvar. Felicias mamma kände sig 

kritisk till sjukvårdspersonalen som inte ville ta hennes oro på allvar. Efter många 

sjukhusbesök blev Felicia tillslut tagen på allvar och förtroendet till sjukvårdspersonalen blev 

något bättre (Bratt, 1982).   
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I Calles fall kände anhöriga att de var rädda för att stöta sig med sjukvårdspersonalen samt 

ifrågasätta dem. Anhöriga ville inte ställa till trassel genom att reta människor som de var 

beroende av under en väldigt lång tid eftersom detta kunde leda till underliga bemötande 

(Milton, 2011). Ett underligt bemötande som Felicias anhöriga träffade på i sjukvården var 

när läkaren sprang förbi deras patientrum i all hast och sa att inte röntgenundersökningen 

visade något men att röntgenbilden var svår att tolka samt att de inte visste vad det var. Detta 

skulle tas upp på röntgenronden dagen efter. Där lämnades anhöriga med ett halvt besked och 

otaliga mängder frågor. Undersökningen visade en hjärntumör och det visste läkaren om och 

detta berättades i efterhand (Bratt, 1982).  

 

När anhöriga upplevde att sjukvårdspersonalen visade en dålig attityd i sitt bemötande sjönk 

tilliten till sjukvårdspersonalen (Milton, 2011). Sjukvårdspersonalen på avdelningen snäste 

många gånger åt anhöriga och flertals gånger upplevde anhöriga till det sjuka barnet att 

sjukvårdspersonalen sa dumma kommentarer (Bratt, 1982; Milton, 2011). När Calles anhöriga 

fick beskedet om att de skulle åka hem och njuta av den sista tiden de hade kvar med Calle 

blev anhöriga oerhört chockade över det ärliga beskedet (Milton, 2011). 

 

En annan händelse som Calle och hans anhöriga var med om var när han skulle 

sövas och läkaren ville ge Calle ett morfinpreparat. Anhöriga sa till läkaren att Calle 

snedtände på Morfin och ville inte att han skulle få det. Läkaren trotsade anhöriga 

och menade att han inte trodde ett skvatt på det. Calle vaknade ur narkosen ledsen 

och oerhört argsint. Anhöriga upplevde det negativt när kommunikationen brast och 

sjukvårdspersonalen inte ville, kunde eller orkade lyssna på de anhöriga (Milton, 

2011). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet av en kvalitativ metod var lämplig för att studera anhörigas upplevelser. En kvalitativ 

metod i form av en analys kan vara ett lämpligt sätt för att få svar på upplevelser (Olsson & 

Sörensen, 2011). Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) fångar patografier upp en djup förståelse 

för upplevelsen. Därför valdes patografier som grund för denna studie, för att få fram en 
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djupare förståelse för anhörigas känslor och erfarenheter av sjukvården. Olsson och Sörensen 

(2011) skriver att i patografier återberättas avgörande händelser i livsmöten som förklarar och 

ger mening åt förändringar i personens liv. Vidare beskrivs det att människors berättelser 

består av betydelsefulla händelser och upplevelser som de har varit med om. En patografi kan 

återge en hel livsberättelse som en person varit med om eller en avgränsad del ur en persons 

liv. Dahlborg- Lyckhage (2012) menar att författarna till patografierna skriver det som anses 

vara viktigt för läsarna. 

 

Olsson och Sörensen (2011) skriver att en empirisk studie är en annan kvalitativ metod som 

kan genomföras genom intervjuer. Studiens ämne kan upplevas vara ett känsligt område och 

anhöriga kan befinna sig i en svår situation, därför undveks intervjustudie då tillräcklig 

kunskap inte fanns. Willman et al. (2006) menar att en empirisk studie tar långt tid att 

genomföra. Därför valdes en empirisk studie bort på grund av tidsbrist samt att ämnet är 

känsligt. Vidare skriver Olsson och Sörensen (2011) att fördelar med en empirisk studie 

jämfört med en studie av patografier kan vara att frågor och otydligheter bli besvarade i en 

empirisk studie. 

 

I studien som gjorts användes två patografier där upplevelserna av mötet med 

sjukvårdspersonalen visade sig var liknande hos de anhöriga till det sjuka barnet. Om studien 

varit baserad på vetenskapliga artiklar eller flera patografier skulle kanske de anhörigas 

upplevelser blivit fler än det som framkommit i resultatet. Olsson och Sörensen (2011) menar 

att en metod som är gjord på vetenskapliga artiklar även kan vara lämplig då en specifik 

upplevelse ska studeras.  

 

Sökningen av patografierna gjordes i Libris bibliotekskatalog på Blekinge Tekniska Högskola 

samt i bibliotekskatalogen på stadsbiblioteket i Karlskrona. Sökningen gav ett bredare resultat 

då sökningen gjordes i flera databaser och därmed gick inte så många böcker förlorade.  

Sökorden som användes i databaserna kan ha påverkat datainsamlingen. Datainsamlingen 

hade troligtvis sett annorlunda ut om andra kombinationer av sökorden kombinerats eller om 

andra sökord använts. I sökningen av patografierna gjordes begränsningar att boken skulle 

vara skriven efter år 1980. Eftersom den ena boken var skriven för 32 år sedan skulle det 

kunna inverka på resultatet. Efter att boken lästs upprepade gånger och jämförts med boken 

som var skriven från 2011 framkom det att anhörigas upplevelser av mötet med 

sjukvårdspersonalen då och nu upplevdes liknande, därför var böckerna relevanta till studiens 
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syfte. Om syftet hade varit annorlunda hade åldersskillnaden på böckerna kanske inte varit 

relevant. Patografierna skulle vara skrivna på svenska för enligt Kjellström (2012) finns det 

en risk att textmaterialet kan tolkas på fel sätt om böckerna var skrivna på ett annat språk.  

 

Hade endast sökordet cancer använts istället för hjärntumör hade resultatet kanske blivit 

annorlunda. Hade familjen varit i fokus i studien kunde resultatet blivit annorlunda, det är inte 

bara familjen som drabbas när ett barn blir sjukt utan även anhöriga. Att boken skulle vara en 

förstautgåva var en inklusionskriterie för den texten var original, om böckerna redigerats 

kanske andra känslor eller upplevelser framkommit. Olsson och Sörensen (2011) skriver att 

dagboksanteckningar återger en mer direkt bild av upplevelser och händelser, texten som 

skrivs vid dagboksanteckningar är mer avgränsade än vid en patografi. I studiens syfte var det 

aktuellt att få en djupare inblick i upplevelserna och därför valdes dagsboksanteckningar bort.  

 

Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av innehållsanalys har använts i studien som  

var lämplig att använda för att besvara studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

är en kvalitativ innehållsanalys ett kännetecken av att metoden i stor utsträckning inriktar sig 

på ämnet och sammanhanget. Fokus i en kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer 

genom att identifiera skillnader och likheter i textmaterialet. Vidare menar Graneheim och 

Lundman (2004) att texter tolkas på olika nivåer. Textmaterialet som ligger till grund för 

studien skulle vara så textnära så möjligt dock har en viss tolkning av texten skett men med så 

låg grad så möjligt. Graneheim och Lundman (2004) skriver att meningsenheterna inte bör 

vara för långa då det kan leda till feltolkning. Meningsenheterna får inte heller vara för korta 

då risken finns att viktig information kan gå förlorad. Patografierna lästes upprepade gånger 

för enligt Granheim och Lundman (2004) ger detta en djupare och bättre förståelse för 

böckernas innehåll. Meningsenheterna plockades ut av var och en. Därefter diskuterades det 

vilka meningsenheter som svarade på syftet. Efter kondenserades och kodades 

meningsenheterna tillsammans och kategorier framkom. Detta kan öka tillförlitligheten i 

studien samt att tolkning av texten minimeras. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska 

forskningsresultatet vara så troligt som möjligt.  

Resultatdiskussion 

I denna studie analyserades två patografier med syfte att belysa anhörigas upplevelse av mötet 

med sjukvårdspersonalen när deras barn vårdas för hjärntumör. Deras upplevelse tolkades att 
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reflektera tre kategorier som representerade vikten av information, trygghet och ett 

respektfullt bemötande.  

 

Resultatet indikerar att det är av vikt att den information sjukvårdspersonalen ger är av god 

kvalitet och den ges vid rätt tillfälle. Anhöriga beskriver att det upplevde informationen som 

gavs var av stor betydelse för att kunna få en förståelse för barnets sjukdom samt att det var 

angeläget att informationen gavs på ett bra och tydligt sätt. Vid vissa tillfällen upplevde 

anhöriga att informationen kunde vara förvirrande då de ansåg att för mycket information 

gavs vid ett och samma tillfälle. Det var betydelsefullt för anhöriga att få tid att ta till sig 

informationen. Anhöriga upplevde informationen som negativ många gånger då det inte var 

ärliga besked som gavs. Flertals gånger undanhöll sjukvårdspersonalen viktig information till 

anhöriga. Travelbee (1971) menar att kommunikationen kan vara ett av de viktigaste 

redskapen i sjukvården främst då det gäller att kunna informera på ett korrekt sätt. Vidare 

beskrev Travelbee (1971) kommunikationen som en ömsesidig process där tankar och 

känslor. Salander och Spetz (2002) bekräftar att anhöriga inte alltid tyckte informationen var 

tillfredställande och anhöriga ville ibland ha en mer djupgående information angående barnets 

sjukdomsförlopp. Monterosso et al. (2009), Spetz et al. (2008), Parent och Skott (2011) och  

von Essen et al. (2001) belyste hur viktigt det var att sjukvårdspersonalen gav en bra och 

korrekt information till anhöriga. Spetz et al. (2008) menar att med en bra information till de 

anhöriga kan det leda till att anhöriga hinner förbereda sig på vad som kommer att hända 

härnäst. Perrow (2012) bekräftar att det är viktigt att informationen som ges är uppriktig. 

Vidare menar Salander och Spetz (2002) att om negativ information gavs behölls ofta denna 

information hos den anhörige då de anhöriga inte ville förmedla vidare informationen till 

övriga anhöriga eftersom detta kunde resultera till mer lidande och sorg.  

 

Resultatet indikerar på att det är betydelsefullt för anhöriga att få känna en trygghet gentemot 

sjukvårdspersonalen. Anhöriga upplevde en trygghet när de fick ha samma sjukvårdspersonal 

hos sig. Att träffa ny sjukvårdspersonal var påfrestande för de anhöriga till det sjuka barnet. 

Anhöriga beskrev att de upplevde trygghet när sjukvårdspersonalen stöttade och tröstade när 

allt kändes hopplöst. Tryggheten från sjukvårdspersonalen var betydelsefull när de tog sig tid 

att lyssna och finnas där när barnet blev sämre. Trygghet tog tid att bygga upp till 

sjukvårdspersonalen, då det flera gånger krockade i både kommunikation och bemötande. Det 

var betydelsefullt för anhöriga att få känna sig delaktiga i sjukvården samt att bli väl 

omhändertagna. Anhöriga tyckte det var viktigt att sjukvårdspersonalen skulle identifiera 
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situationen som de anhöriga befann sig i. Ibland måste sjukvårdspersonalen ta sig extra tid för 

att samtala med anhöriga eller att bara finnas där, detta beskrivs som en trygghet för anhöriga 

till det sjuka barnet. Spetz et al. (2005) bekräftar att det kunde vara påfrestande att ständigt 

träffa ny sjukvårdspersonal och att ett förtroende och en trygghet för främmande människor 

tar tid att bygga upp. Spetz et al. (2005) och Monterosso et al. (2009) intygar även hur 

betydelsefullt det var för de anhöriga att de kände respekt och förtroende för personalen som 

vårdade det sjuka barnet. Perrow (2012) bekräftar att det var viktigt som anhörig att få känna 

sig engagerad gällande behandlingar av barnets sjukdom. Det har visat sig att samarbetet 

mellan anhöriga och sjukvårdspersonalen har blivit bättre och det var betydelsefullt för 

anhöriga att få känna sig delaktiga i sjukvården. Anhöriga till ett sjukt barn kan vara i behov 

av tid och stöd från sjukvårdspersonalen (ibid).  

 

Resultatet indikerar på hur viktigt det är att sjukvårdspersonalen bemöter de anhöriga på ett 

bra sätt. Anhöriga belyser att det är av vikt att bli bemött på ett respektfullt sätt då de anser att 

ingen är så utsatt som anhöriga till ett sjukt barn. Anhöriga ansåg att det vara angeläget när de 

fick komma till tals om sina erfarenheter i bemötandet med sjukvårdspersonalen. På så vis 

kunde sjukvårdspersonalen få en bättre insikt om hur viktigt det var med ett bra bemötande till 

anhöriga och det sjuka barnet. Vid flera tillfällen upplevde anhöriga underliga bemötande. 

När deras flicka blev sjuk blev de inte tagna på allvar, sjukvården satte en diagnos redan innan 

de undersökt henne. Flickan bedömdes vara psykisk sjuk då hennes föräldrar precis skilt sig. 

Spetz et al. (2005) lyfte upp hur betydelsefullt det var att sjukvårdspersonalen skulle finnas 

där som en resurs för det sjuka barnet och de anhöriga. Sjukvårdspersonalen skulle visa sig 

vara engagerad i sjukvården till det sjuka barnet och deras anhöriga (Perrow, 2012). 

Wideheim et al. (2002) poängterade även att de anhöriga till det sjuka barnet blev djupt 

involverade därför var bemötandet av stor betydelse från sjukvårdspersonalen. Spetz et al. 

(2008) indikerar när ett barn har fått en hjärntumör påverkas det psykiska och fysiska 

funktionerna på grund av sjukdomen.  

 

Slutsats 

Det upplevdes flera gånger vara påfrestande för de anhöriga till det sjuka barnet gällande 

mötet med sjukvårdspersonalen. Det som anhöriga upplevde vara påfrestande i sjukvården var 

informationen samt bemötandet. I studiens resultat framkommer det hur betydelsefullt det var 
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att informationen gavs på ett bra sätt samt att den skulle vara individanpassad, likaså 

bemötandet. Vidare framkom det i resultatet hur angeläget det var för de anhöriga att få känna 

en trygghet gentemot sjukvårdspersonalen. Studiens resultat kan bidra med en ökad förståelse 

för hur anhöriga upplever mötet med sjukvårdspersonalen. För att tillfredsställa anhörigas 

behov behövs en förståelse hos sjukvårdspersonalen för att kunna tillgodose behoven hos de 

anhöriga. Travelbee (1971) definiera mötet mellan anhöriga och sjukvårdspersonal som en 

process där sjukvårdspersonalen ska tillgodose anhörigas behov för att kunna ge en 

personcentrerad vård. Det är sjukvårdspersonalens uppgift att inleda mötesprocessen med 

anhöriga för att ett ultimat samspel ska kunna uppnås. En stor del i professionen är att 

sjukvården som ges är av god kvalité, det krävs att sjukvårdspersonalen är kunnig samt 

involverar patienten och deras anhöriga i vården för att på så vis kunna bedöma och utvärdera 

den personcentrerade vården. Det är av vikt att sjukvårdspersonalen genom en systematiskt 

proaktiv kvalitets- och säkerhetsarbete ser till att minimera risker för vårdtagaren samt 

tillämpar vårdinformatiken på ett strategiskt sätt genom att ha en god kommunikation med 

vårdtagaren och dennes anhöriga. Genom ett bra teamarbete kan sjukvårdspersonalen ge en 

god och säker vård till patienten och det är av betydelse att se patienten och anhöriga som en 

del av teamet. Få studier har gjorts som redogör hur anhöriga upplever mötet med 

sjukvårdspersonalen när ett barn vårdas för hjärntumör. Det kan därmed vara betydelsefullt 

med fortsatta studier inom detta område för att öka kunskapen och förståelsen för hur de 

anhöriga upplever mötet. 

 

Självständighet  

Artiklar och annan relevant data till studien söktes var och en för sig och därefter 

sammanställdes materialet tillsammans. Ida och Isabell har varit delaktiga i studiens samtliga 

delar. Patografierna lästes igenom av båda en gång, därefter delades böckerna upp och lästes 

om och meningsenheter plockades ut av var och en. Meningsenheterna diskuterades 

tillsammans för att få fram relevanta meningar som svarade på syftet. Samarbetet mellan Ida 

och Isabell har fungerat bra då båda har visat stort intresse och varit delaktiga under arbetets 

gång.  
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