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Sammanfattning 
När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Barn som diagnostiserats 
med cancer har en lång vårdprocess framför sig med behandlingar som kan ge stora 
biverkningar. Vara förälder till ett barn med cancer, där framtiden är oviss, är psykiskt 
påfrestande. Syftet var att beskriva hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med 
cancerbehandling. Metod för studien var allmän litteraturstudie där sökningar gjordes 
i två olika databaser med omvårdnadsfokus. Det resulterade i 9 vetenskapliga 
resultatartiklar som granskades och sammanställdes till ett resultat. Resultatet 
beskriver föräldrars upplevelser genom kategorierna: Att familjen och relationer 
påverkas, resan till och från sjukhus, att vara stark och finna hopp och att ansvara för 
barnet vid hemkomst. Det framkom att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i sitt 
barns omvårdnad eftersom det fick dem att känna sig viktiga och att de hade kontroll 
över situationen. Vid bristande delaktighet upplevde föräldrarna ökad oro och ångest. 
Slutsatsen av litteraturstudiens resultat belyser att det krävs ett gott samarbete mellan 
förälder och vårdpersonal för att föräldrarna ska känna trygghet. Fler möjligheter till 
stöd för föräldrarna behövs. De stödgrupper som finns anses inte tillräckliga. Därför 
rekommenderas fortsatt forskning med syfte att undersöka föräldrars upplevelser för 
att ge sjuksköterskan, men även övrig vårdpersonal, större kunskap i att främja 
föräldrarnas välbefinnande under denna påfrestande tid.  
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Abstract 
When a child develops cancer, the whole family is affected. Children that have been 
diagnosed with cancer, have a long health care process ahead of them with treatments 
that could result in major side effects. To be a parent with a child who suffers from 
cancer, is psychologically strenuous. The purpose was to describe how parents are 
affected by having a child undergoing cancer treatment. The methodology applied for 
the study was a literature review where searches were done in two different databases 
with a health care focus. The searches resulted in nine scientific articles, which were 
reviewed and then merged into a result. The result describes the parent’s experiences 
in the following categories: that the family and relations are affected, travel to and 
from the hospital, to be strong and find hope and to be responsible for the child when 
returning home. It was revealed that it is important that the parents participate in their 
child’s care because it made them feel important and in control of the situation. When 
participation was lacking, the parents experienced anxiety and apprehension. The 
conclusion on the results from the literature review highlights the need for good 
collaboration between parents and health care staff for the parents to feel secure. 
Multiple options for support to the parents are required. The support groups that exist 
today are not considered adequate. It is therefore recommended that research 
continues to examine parents experiences, with aim of giving the nurse as well as 
other health care staff, greater understanding on how to support the parents well-being 
during this demanding time period.    



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ........................................................................................ 1	  

Bakgrund ....................................................................................... 1	  
Barncancer ................................................................................................. 1	  
Föräldrar till barn som behandlas mot cancer ........................................ 2	  
Familjecentrerad vård ................................................................................ 2	  

Problemformulering ...................................................................... 4	  

Syfte ............................................................................................... 4	  

Metod ............................................................................................. 4	  
Datainsamling ............................................................................................. 4	  

Artikelsökning i CINAHL ........................................................................... 5	  
Artikelsökning i PubMed ........................................................................... 5	  

Databearbetning ............................................................................ 6	  
Forskningsetiska överväganden .............................................................. 6	  

Resultat .......................................................................................... 7	  
Resan till och från sjukhus .................................................................... 7	  
Familjen och relationer påverkas .......................................................... 8	  
Vara stark och finna hopp ...................................................................... 8	  
Ansvara för barnet vid hemkomst ........................................................ 9	  

Diskussion ................................................................................... 10	  
Metoddiskussion .................................................................................. 10	  
Resultatdiskussion ............................................................................... 12	  

Konklusion och implikation .................................................................... 13	  

  
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 



 

 1 

Inledning 
På en miljon barn diagnostiseras mellan 50 och 200 barn i Sverige per år med någon 
form av cancer och den vanligaste cancerformen hos barn är leukemi 
Världshälsoorganisationen, World health organisation (WHO, 2020). När ett barn 
diagnostiseras med cancer är det inte enbart barnet som drabbas, det drabbar och 
påverkar hela familjen (Björk et al., 2009). Ringnér et al. (2011) menar att en lång 
traumatisk tid väntar för familjen, från diagnostisering till eftervård. Det blir en chock 
för alla föräldrar när deras barn diagnostiseras med cancer och förtvivlade tankar om 
att barnet inte kommer överleva tilltar direkt (Kästel et al., 2011). I ett chocktillstånd 
är det dessutom överväldigande för en förälder att hantera viktig information om 
barnets diagnostisering, tillstånd och framtida planering om behandlingsalternativ 
(Aburn & Gott, 2014). Det är en mycket påfrestande psykisk belastning för 
föräldrarna att vara delaktiga i denna kommande process (Gibson et al., 2005). När ett 
barn diagnostiseras med cancer läggs ofta allt fokus på barnet, men det är viktigt att 
inte glömma föräldrarnas känslor, uppfattningar och välbefinnande (Gibson et al, 
2005). Ett gott samarbete mellan vårdpersonal och föräldrarna är nödvändigt för att 
föräldrarna ska uppleva det stöd de behöver när de är delaktiga i sitt barns omvårdnad 
(Gibson et al., 2005). Carlsson et al. (2019) uppmärksammar att det endast finns en 
begränsad mängd forskning gällande föräldrarnas upplevelser, känslor och 
välbefinnande då det är delaktiga i sitt barns omvårdnad. Psykologiskt stöd hade 
varit till stor nytta för många föräldrar, däremot erbjuds inte detta rutinmässigt i 
Sverige (Kukkola et al., 2017; Ljungman et al., 2015). Carlsson et al., (2019) påpekar 
att mer forskning och en bredare förståelse kring föräldrars upplevelser av att vara 
delaktiga i sitt barns omvårdnad behövs för att kunna förebygga att föräldrarna far illa 
psykiskt på grund av den påfrestningen de går igenom.    
 
Bakgrund 
Barncancer  
Siegel et al. (2017) skriver att cancer är en av de vanligaste sjukdomarna hos 
människan och Världshälsoorganisationen (WHO) (WHO, 2020a) skriver att det är 
den främsta dödsorsaken idag och att leukemi är den vanligaste cancerformen hos 
barn. Cancer är ett samlingsbegrepp för flera olika cancerformer som kan uppstå i de 
flesta av kroppens organ och vävnader (WHO, 2020a). Cancer uppstår när det blir fel 
under cellens mitos, även kallad celldelning (WHO, 2020a). Detta ger onormala 
celler, så kallade cancerceller, som delar sig okontrollerat och växer. Efter hand kan 
dessa celler sprida sig och angripa närliggande organ och vävnader. De kan också 
sprida sig via blodet och nå ytterligare ställen i kroppen. Behandling mot cancer 
innefattar oftast operationer och olika sorters cytostatikabehandling (WHO, 2020a). 
Till skillnad från vuxna finns det inte en känd orsak till varför barn får cancer (WHO, 
2020b). WHO (2020b) menar att hos vuxna är det känt att livsstil- och miljöfaktorer 
är de främsta orsakerna till cancer, men de sammanhangen har inte visats hos barn 
som drabbats av cancer. WHO (2020b) påvisar att det istället visats att vissa kroniska 
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infektioner hos barn är riskfaktorer för cancer. Dessa riskfaktorer har störst betydelse i 
låg- och medelinkomstländer (Gupta et al., 2018; Howard et al., 2018). WHO (2020b) 
skriver att HIV (humant immunbristvirus), Epstein-Barrvirus och malaria ökar risken 
för vissa cancerformer. Andra former av infektioner har även visat ge en högre risk att 
utveckla cancer då barnet är vuxet (WHO, 2020b). Av alla barn med cancer som får 
behandling, är det cirka 80 % som blir botade (Siegel et al., 2017; WHO, 2020b). I 
låginkomstländer blir cirka 20 % botade från sin cancer. Detta på grund av dålig 
ekonomi och brist på resurser (Gupta et al., 2018; Howard et al., 2018).  
 
Föräldrar till barn som behandlas mot cancer 
En förälder som fått beskedet att deras barn har drabbats av cancer kan ha svårt att 
hantera information i chockfasen. Föräldrarna kan även ha svårt att veta hur de ska 
tänka och agera under chockfasen, men även senare under barnets vårdprocess 
(Aburn & Gott, 2014). Aburn och Gott (2014) förklarar att majoriteten av föräldrarna 
direkt efter deras barns cancerbesked hade tankar om att deras barn var döende och 
skulle avlida och att det inte fanns något hopp om att barnet skulle bli botat. Även om 
de flesta barn blir botade från sin cancer, var föräldrarna oroliga för de kommande 
behandlingarna och de risker behandlingarna kan medföra (Wang et al., 2019). 
Behandling mot cancer är påfrestande för ett barn och det är inte ovanligt att 
bieffekter förekommer i form av fatigue, smärtor, dyspné och nedsatt aptit. Den 
nedsatta aptiten kan leda till undernäring som försvagar barnet. När ett barn under 
lång tid blir allt mer försvagat, kan behandlingen mot cancern bedömas vara 
stjälpande och behöva avbrytas (Heath et al., 2010; Wolfe et al., 2000).      

När ett barns cancer bedöms obotlig går barnets vård över till palliativ vård. 
Det ger starka känslomässiga reaktioner hos föräldrarna som ofta grundas på känslor 
om att vårdpersonal givit upp hoppet om barnet och att behöva acceptera (Wang et al., 
2019). Konflikter mellan föräldrarna och vårdpersonal, men också familjemedlemmar 
emellan, kan uppstå som följd (Wang et al., 2019). Det är viktigt att beakta att 
föräldrarna genomgår en psykisk stress eftersom deras barn är allvarligt sjukt. 
Långvarig psykisk stress kan påverka föräldrarnas kognitiva förmåga till det sämre. 
Den kognitiva förmågan behövs för att kunna delta och fatta viktiga beslut om sitt 
barns behandling, men också för att kunna vara psykiskt stabil inför sitt barn då 
föräldrarna är delaktiga under sitt barns omvårdnad (Carlsson et al., 2019). Carlsson 
et al. (2019) resonerar att denna långvariga psykiska belastning kan utvecklas till 
posttraumatisk stresstörning, förkortat PTSD, som i längden kan vara svår att bli fri 
från (Carlsson et al., 2019).  
 
Familjecentrerad vård 
Vård av människor har alltid behövt finnas. Viljan att vårda människor har sin grund 
i relationen mellan modern och barnet, där barnets existens blir bekräftad av modern 
(Eriksson, 1988). En helhetssyn som omfattar hela människan, där människan ses som 
en unik individ och där kropp, själ och ande ingår under hela vårdprocessen, är 
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grunden för Katie Erikssons (1988) omvårdnadsteori. Människans kropp, själ och 
ande ingår oberoende av personens hälsotillstånd eller andra hinder. Enligt Eriksson 
(1988) ska människan inte bara mötas som en biologisk individ utan även dess tankar, 
känslor, tro, hopp, drömmar och livsvilja. När ett barn blir allvarligt sjukt är det 
viktigt att inte allt fokus läggs på barnet, utan även barnets föräldrar och få dem 
delaktiga i barnets omvårdnad (Eriksson, 1988).  
 
Eftersom föräldrarna befinner sig i en förtvivlad tid, är det viktigt att vårdpersonal tar 
hand om föräldrarna lika mycket som de tar hand om det sjuka barnet (Wang et al., 
2019). Familjecentrerad vård är ett system som kan förklaras som ett samarbete 
mellan familj och vårdpersonal kring hälsovårdsbeslut för patienten. Genom 
familjecentrerad vård blir vårdpersonal, patient och anhöriga en helhet och arbetar 
som ett team (Kuo et al., 2011; Mirlashari et al., 2019; Swenurse, 2015). 
Familjecentrerad vård finns för att främja familjens deltagande i patientens vård med 
möjlighet att diskutera vilken vård som ska ges eller inte ges. Är patienten under 18 år 
och därmed räknas som ett barn, är det föräldrarna som måste bli medbestämmande 
i barnets vård (Mirlashari et al., 2019; Swenurse, 2015). I Russel et al. (2014) studie 
upplevde föräldrarna att vårdpersonal vid flertal tillfällen tagit över vården av barnet, 
så som medicinska beslut, behandlingsbeslut och omvårdnad. Detta medförde att 
föräldrarna inte kände sig involverade och därmed inte delaktiga i sitt barns 
medicinska vård eller omvårdnad. En förälder i Russel et al. (2014) berättade att 
enbart få röra eller hålla sitt barn var tillräckligt för att föräldern skulle känna 
delaktighet. Låta föräldrarna vara delaktiga i sitt barns omvårdnad under vårdtiden är 
viktigt för föräldrarnas välbefinnande. När föräldrarna inte kände sig delaktiga 
uppstod känslor av ett förminskat föräldraskap (Russel et al., 2014). Omvårdnaden 
kan till exempel innehålla matning, dusch, personlig hygien eller närhet till sitt barn 
(Russel et al., 2014).  
 
Få information från vårdpersonal främjar känslan av delaktighet (Wang et al., 2019) 
och Patientlagen (SFS 2014:821) skriver att varje patient har rätt till information om 
sitt hälsotillstånd, behandlingsalternativ och dess risker. Hur mycket information som 
ges till patienten beror på patientens kognitiva förmåga att hantera informationen. När 
patienten är ett barn ska barnets vårdnadshavare tillges informationen. Patientlagen 
(SFS 2014:821) skriver att varje patient har rätt till att påverka och vara delaktig i sin 
vård utifrån patientens förutsättningar. Patienten måste även ge samtycke till vård då 
hälso- och sjukvård annars inte kan utföras. Patientlagen (SFS 2014:821) skriver att 
när patienten är ett barn är det vårdnadshavare som ansvarar för samtycke. 
Patientlagen (SFS 2014:821) skriver att patienten kan avbryta sin vård när patienten 
önskar. Om så är fallet, ska tillhörande information om eventuella påföljder, som kan 
tillkomma när undersökningar och behandlingar inte genomförs, tillges patienten. Om 
avbruten behandling önskas är det vårdnadshavare till barnet som tar det beslutet 
(SFS 2014:821).  
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I Mirlashari et al. (2019) studie beskrivs det att det råder brist på personal som 
har kunskap om vad familjecentrerad vård innebär. Det medför svårigheter för 
vårdpersonal att ge rätt stöd, ge rätt information och involvera anhöriga (Kuo et al., 
2011; Mirlashari et al., 2019). När patienten är ett barn är det viktigt att föräldrarna är 
delaktiga i barnets omvårdnad eftersom detta bidrar till trygghet för barnet 
(Gangodage Done et al., 2019). I Gangodage Done et al. (2019) studie förespråkar 
vårdpersonal att föräldrarna ska vara närvarande och involverade i barnets 
vårdprocess. En anledning är att föräldrarna kan bidra med relevant information om 
barnet när barnet själv inte har den förmågan (Gangodage Done et al., 2019).   
 
Problemformulering 
Varje dag blir barn världen över diagnostiserade med cancer. För ett barn är detta en 
lång och krävande tid som väntar med behandling och flertalet resor till och från 
sjukhus, eller en permanent vistelse på avdelning. Rekommendationen är att barnets 
föräldrar är väl delaktiga i barnets omvårdnad, samtidigt genererar detta i en stor 
psykisk belastning hos föräldern. Det är därför av stor vikt att undersöka föräldrars 
upplevelser av att vara delaktiga i omvårdnaden av deras barn med cancer.  
 
Syfte 
Syftet var att beskriva hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med cancerbehandling.  
 
Metod 
En allmän litteraturstudie med induktiv ansats gjordes eftersom det är lämpligt när ett 
kunskapsläge av ett specifikt forskningsområde ska fastställas (Forsberg & 
Wengström, 2015).  
 
Datainsamling 
Datainsamlingen började med den egentliga litteratursökningen, det vill säga 
när problemformulering och syfte bestämts. Litteratur, som innehöll det vetenskapliga 
fakta som kunde svara på det valda syftet, valdes ut som grund för den kommande 
analysen (Friberg, 2018). Sökord som kom att användas i artikelsökningen valdes och 
formades utifrån problemformuleringen och syftet (Friberg, 2018). Sökorden 
översattes till engelska och redovisas i bilaga A, tabell 1. Det resulterade i de engelska 
sökorden parent*, experienc*, children with cancer, care, cancer samt children. 
Trunkering användes i orden parent* och experienc* för att få träff på möjliga 
böjningar av ordet. Sökorden kombinerades i en fritextsökning med hjälp utav 
den booleska operatorn AND för att bredda sökningen. Begränsning av sökningen 
gjordes då artiklar publicerade mellan 2010-2020 valdes. De två databaser som 
valdes var CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature ) och 
PubMed (public medline) eftersom de är relevanta inom omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2015). I sökningarna i de båda databaserna användes en 
limit, där artiklarna inte fick vara äldre än 10 år för att undvika föråldrad forskning. 
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Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall användes för en djupare inblick och 
granskning av de valda artiklarnas kvalité. Carlsson och Eiman (2003) 
bedömningsmall går igenom de punkter en artikel ska innehålla för att hålla en hög 
kvalité. Varje punkt poängsätts utifrån hur väl punkten framgår i artikeln. Ju fler 
punkter en artikel innehåller, ju högre poäng får artikeln. Höga poäng genererar hög 
kvalité på en artikel. Därefter bestämdes artikeln som en grad I, grad II eller grad III 
artikel där grad I symboliserar hög kvalité (Carlsson & Eiman, 2003). Detta redovisas 
i bilaga C, tabell 3.   

Artiklar som var skrivna på engelska inkluderades och publikationsdatum var mellan 
år 2010-2020. Samtliga artiklar skulle vara referee-granskade eftersom den 
vetenskapliga kvaliteten skulle säkerhetsställas (Karlsson, 2017). Artiklarna som 
inkluderades var föräldrar som har ett barn som diagnostiserats med cancer, föräldrars 
perspektiv samt studier som gjorts i medel- och höginkomstländer. De artiklar som 
exkluderades var ur barnens-, och vårdpersonalens perspektiv, att barnet avlidit samt 
studier från låginkomstländer. 

Artikelsökning i CINAHL 

Artikelsökning gjordes i två omgångar i databasen CINAHL som innehåller 
artiklar med inriktningen omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (Forsberg 
& Wengström, 2015). I båda artikelsökningarna användes sökorden parent*, 
experienc*, children with cancer, care, children samt cancer. Den första 
artikelsökningen resulterade i totalt 321 träffar, där 92 abstrakt lästes för att ta reda på 
om artikeln var lämplig till syftet. 23 artiklar valdes sedan ut som lämpligt 
resultatmaterial. Därefter valdes två artiklar ut för användning i resultatet. Andra 
artikelsökningen resulterade i 321 träffar, där 64 abstrakt lästes. 20 artiklar valdes ut 
som lämpligt resultatmaterial som sedan resulterade i fyra resultatartiklar.  
 
Artikelsökning i PubMed 

Det gjordes även artikelsökning i PubMed. PubMed är en databas som innehåller 
forskning inom medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). 
De sökord som användes var children with cancer, experienc* samt parent*. 
Artikelsökningen resulterade i 1149 träffar. 126 abstrakt lästes för att ta reda på om 
artikeln var lämplig till syftet. 16 artiklar valdes sedan ut som lämpligt 
resultatmaterial. Därefter valdes 2 artiklar ut för användning i resultatet. En andra 
artikelsökning i databasen PubMed gjordes. De sökord som användes var younger 
children, lived experienc* samt parent*. Artikelsökningen resulterade i 11 träffar. 11 
abstrakt lästes för att ta reda på om artikeln var lämplig till syftet. 8 artiklar valdes 
sedan ut som lämpligt resultatmaterial. Därefter valdes en artikel ut för användning i 
resultatet.   
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Databearbetning 
Data analyserades utifrån Forsberg och Wengströms (2015) fem steg. I 
steg ett delades det funna materialet upp. Materialet granskades sedan upprepade 
gånger individuellt för att sedan återberättas och granskas gemensamt. I steg 
två kodades artiklarnas innehåll eftersom målet var att identifiera likheter och 
skillnader. I steg tre kondenserades koderna till kategorier som sedan skrevs ner och 
diskuterades. Efter konsensus uppnåddes kunde steg fyra påbörjas och resultatet 
delades in i fyra huvudteman: Att familjen och relationer påverkas; Resan till och från 
sjukhus; Att vara stark och finna hopp samt; Att ansvara för barnet vid hemkomst. I 
huvudteman identifierades mönster där likheter hade överhanden, men där även 
olikheter togs upp. Slutligen, i steg fem, diskuterades resultatet tills konsensus nåddes. 
Artikelöversikt gjordes på de valda resultatartiklarna för att få en mer överskådlig 
blick av artiklarna.  
 
 
Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik finns till för att värna alla livsformer och försvara människors 
grundläggande värde och rättigheter  under ett vetenskapligt arbete (Kalman & 
Lövgren, 2012). Det innebär att forskningsetik är till för att skydda de personer som 
medverkar i studier mot att bli illa behandlade, utnyttjade, skadade eller sårade på 
något sätt (Kjellström, 2018). Kjellström (2018) menar att detta bygger på respekt  för 
andra människor,  en grundläggande intention att ta dem på allvar  och att värna om 
deras självbestämmande.  Detta gäller både de som vill delta och inte  vill  delta i en 
studie.    Kjellström (2018) skriver att forskningsetik är de etiska överväganden som 
görs inför och under genomförandet av ett vetenskapligt arbete.  För att kunna hantera 
de etiska kraven vid  till exempel ett  examensarbete, krävs det att  studenten  har 
kännedom om de normer, värderingar och principer som forskarsamhället, regering, 
riksdag och internationella organisationer har  formulerat. En offentlig kod 
formulerades för medicinsk forskning för första gången efter andra världskriget. 
Denna offentliga kod gavs namnet Nürnbergkodexen 1947 (CODEX, Regler och 
riktlinjer för forskning 2020). Här bestämdes det att  informerat samtycke krävs, att 
forskningen ska ha goda  konsekvens  för samhället och att riskerna för försökspersoner 
ska minimeras  (CODEX, Regler och riktlinjer för forskning 2020). Nürnbergkodexen 
var en reaktion på de övergrepp som skett i forskningens namn under andra 
världskriget (Kjellström, 2018).      
  
Helsingforsdeklarationen är den riktlinje som är mest välkänd och mest inflytelserik 
med fokus på medicinsk klinisk forskning (Helsingforsdeklarationen, 2013). Första 
versionen som uppkom 1964 uppdateras konstant. Ett av de främsta målen är att 
balansera behovet av ny kunskap i förhållande till deltagarnas hälsa och intressen 
(Kjellström, 2018). Fortsatta diskussioner äger rum angående definitionen av klinisk 
forskning, stabilisering av risker och fördelar för samhället och individen samt 
rättviseaspekter och informerat samtycke. Det  diskuterades  frågor om vad definitionen 
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av klinisk forskning är, balansering av risker och fördelar för samhället och individen, 
rättviseaspekter och informerat samtycke (Kjellström, 2018). 
Helsingforsdeklarationen tar upp hur man kan kombinera vård med medicinsk 
forskning (Kjellström, 2018).      
  
En riktlinje är Belmontrapporten (1979) som säger att människans hälsa ska gå 
före all forskning. En bedömning av risker ska göras samt forskaren ska kunna 
redovisa fördelar med forskningen. Det krävs därmed att man erhåller de fördelar man 
söker i forskningen (Belmontrapporten, 1979). De personer som deltar i studien ska 
behandlas enligt dataskyddsförordningen som behandlar personers personuppgifter 
(SFS 2018:218).   
  
I de nio resultatartiklar som valdes ut till litteraturstudiens resultat, har samtliga 
artiklar någon form av informerat samtycke. I sju artiklar beskrivs det att studien 
blivit godkänd från de etiska kommittéerna där studien utfördes. I sex artiklar finns en 
beskrivning om att forskarna har följt etiska principer så som muntlig och skriftlig 
information om hur studien skulle utföras samt hur den kommer att redovisas. 
Deltagarna fick information om att de hade möjlighet att avbryta studien om de 
önskade. I tre resultatartiklar var beskrivningen om hur forskarna följt de etiska 
principerna mycket kortfattad. Det nämns ett informerat samtycke men inte att 
deltagarna fick muntlig och skriftlig information.   
 
Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med 
cancerbehandling. Det är viktigt att föräldrarna får vara delaktiga i sitt barns 
omvårdnad då det fick föräldrarna att känna sig viktiga och att de hade kontroll. När 
föräldrarna kände att de inte var delaktiga i deras barns omvårdnad, uppstod det 
känslor av oro och ångest vilket i sin tur påverkade barnet negativt. Föräldrarna 
uppskattade ökad närvaro av vårdpersonal under omvårdnadssituationer då deras barn 
kände smärta eller upplevde rädsla. 
 
Resan till och från sjukhus 
För familjer med långa avstånd till sjukhuset där barnet fick sin behandling, blev det 
långa perioder hemifrån. Detta eftersom avståndet gjorde att det inte var lönsamt att 
åka hem mellan barnets behandlingar. Det innebar att familjer blev separerade när 
föräldrarna blev tvungna att dela upp sig (Watt Shepherd & Woodgate, 2011). För de 
föräldrar som var ensamstående var det ett större problem att få ihop vardagen (Darcy 
et al., 2014). Resan till och från sjukhus kunde dessutom vara en psykisk påfrestning i 
sig. Ett stort antal av föräldrarna berättade, i Anderson et al. (2018) studie, att deras 
barn antog sig negativa känslor och rädsla över att besöka sjukhus. Föräldrarna 
menade att se sitt barn uppleva rädsla var en hjärtskärande och uppgivande känsla. 
Föräldrarna poängterade att det blev än värre om barnets syskon tog barnets parti. 
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Detta var likadant hos samtliga familjer, oberoende barnets cancertyp, barnets ålder 
eller familjens sociala bakgrund (Naifeh Khoury et al., 2013).   
 
Familjen och relationer påverkas 
Föräldrarna till de barn som behandlades mot cancer fick lägga större delen av sin tid 
på sjukhus. Föräldrarna upplevde att tiden på sjukhus bidrog till bristande kontakt 
med släkt och vänner men även till kollegor då deras arbete blev lidande (Flury et al., 
2011; Naifeh Khoury et al., 2013). Föräldrarna fick lägga mycket tid på att vara 
delaktiga i sitt barns omvårdnad. Detta bidrog till dåligt samvete för barnets syskon 
eftersom föräldrarna upplevde att de övergivit syskonen och bara fokuserade på det 
sjuka barnet (Anderson et al., 2018; Naifeh Khoury et al., 2013). Det dåliga samvetet 
berodde också på att de äldre barnen i familjen ofta fick anta en vuxen roll för att 
kunna stötta föräldrarna under det sjuka barnets vårdtid, samt ta hand om eventuellt 
resterande syskon i familjen (Anderson et al., 2018). Syskonen blev därmed också 
mycket berörda av situationen (Anderson et al., 2018; Darcy et al., 2014). I en studie 
gjord av Darcy et al. (2014) upplevde föräldrarna, när de deltog i barnets omvårdnad, 
att deras barn hade förändrats psykiskt kort efter att behandlingen påbörjats. Barnet 
var nu ofta agiterat och ville mest vila (Darcy et al., 2014). Föräldrarna i Darcy et al. 
(2014) studie menar att före behandling var deras barn livliga, aktiva och glada, men 
när behandlingen påbörjades förändrades barnet till det motsatta. En förälder i Darcy 
et al. (2014) studie, beskrev sin tvååriga dotter som livlig, pratglad och med mycket 
energi, men vid behandlingens start kände föräldern inte igen sitt barn. Barnet var nu 
trött och ville mest ligga stilla och vila (Darcy et al., 2014). När barnet förändrades, i 
föräldrarnas ögon till det sämre, blev det en påverkan på föräldrarnas relation vilket 
gjorde att delaktigheten och närvaron i barnets omvårdnad blev lidande (Naifeh 
Khoury et al., 2013). Vissa av föräldrarna menar att de fick en närmare och starkare 
relation och ville kämpa tillsammans för att klara av att vara delaktiga. En annan del 
av föräldrarna påverkades av den psykiska belastningen delaktigheten bidrog till och 
relationen mellan föräldrarna blev lidande. Blev föräldrarnas relation försämrad blev 
det också en negativ påverkan på barnet i samband med att föräldrarna var delaktiga i 
barnets omvårdnad. Anledningen var att stämningen förändrades till det sämre 
(Naifeh Khoury et al., 2013).  
 
Vara stark och finna hopp 
I Conway (2017) studie framkom det att de flesta av föräldrarna som försökte finna 
hopp i situationen upplevde ökat välbefinnande. Föräldrarnas erfarenheter säger att 
det blev något enklare att finna hopp när vårdpersonal visade stor omtanke för deras 
barn under omvårdnaden, men också inkluderade omtanken till föräldrarna samt att 
informationen om barnets sjukdom och omvårdnadsplan upprepades ofta (Anderson 
et al., 2018; Conway et al., 2017). Föräldrarna beskrev hopp som att veta eller tro att 
allt kommer bli bra. För några var hopp detsamma som att Gud hade en plan för deras 
barn som de förlitade sig på. Vissa av föräldrarna undvek ordet hopp och menade att 
de istället försökte tänka positivt och optimistiskt om att deras barn skulle bli friskt. 
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Ett argument var att besvikelsen var större vid misslyckande efter att ha försökt 
finna hopp (Conway et al., 2017). I Gurkova et al. (2014) studie poängterade flertalet 
av föräldrarna vikten av att försöka tänka rätt och strukturerat när de var delaktiga 
under deras barns omvårdnad. Föräldrarna upplevde det svårt att lägga sin energi och 
sitt fokus på rätt saker eftersom de kände sig splittrade i tankarna. Delaktigheten i 
deras barns omvårdnad hjälpte föräldrarna att fokusera eftersom det fick dem att 
känna sig viktiga. Däremot betonar föräldrarna att de uppskattade när vårdpersonal 
såg när de var mentalt trötta och bad dem att gå ifrån och vila ett tag (Gurkova et al., 
2014). En förälder i Gurkova et al. (2014) studie beskrev att vid mental trötthet 
förvandlades dennes närvaro vid barnets omvårdnad till stelt och använde metaforen 
robotliknande närvaro vilket gav dåligt samvete hos föräldern.   
 
Föräldrarna upplevde att hoppet svek när det blev sekundära konsekvenser av barnets 
behandlingar. Barn med cancer drabbas ofta av infektioner eftersom barnet får nedsatt 
immunförsvar av behandlingarna mot cancern (Anderson et al., 2018). Vid dessa 
skeden var det viktigt att vårdpersonal var närvarande och stöttade föräldrarna. 
Föräldrarna som upplevde bristande stöd från vårdpersonal menade att de snabbt 
kände ångest och otrygghet när de var delaktiga under sitt barns omvårdnad. Det 
ledde ofta till förtvivlan där föräldrarna fick uppfattningen om att vårdpersonal inte 
tog dem på allvar (Anderson et al., 2018). När föräldrarna inte höll med 
vårdpersonalen om vilken behandling barnet skulle få, eller när de kände att de inte 
fick tillräckligt med information, upplevde föräldrarna att hoppet svek. Föräldrarna 
upplevde då att de inte hade någon kontroll över omvårdnaden av deras barn och de 
negativa tankarna tilltog vilket gjorde föräldrarnas kroppsspråk mer oroligt. Det mer 
oroliga kroppsspråket visade sig ge en negativ inverkan på barnet då föräldrarna var 
delaktiga i omvårdnaden eftersom deras orolighet smittade över på barnet (Coyne et 
al., 2014). Höga krav ställdes på föräldrarna, särskilt när de behövde stötta sitt barn 
under behandlingar (Karlsson et al., 2014). I studien av Karlsson et al. (2014) 
berättade en förälder att det svåraste med att vara delaktig i barnets omvårdnad var 
att se barnet i smärta eller rädsla. Föräldern upplevde ett ständigt återkommande svek 
på grund av maktlösheten över situationen. En annan förälder i samma studie beskrev 
det som att släppa in sitt barn ensam i ett rum med monster och stänga dörren. I dessa 
situationer var stödet från vårdpersonal mycket viktigt (Karlsson et al., 2014).   
 
Ansvara för barnet vid hemkomst 
Flury et al. (2011) uppmärksammade att påfrestningen av att ha sitt barn inlagt på 
sjukhus fortsatte i hemmet efter utskrivning. I Flury et al. (2011) studie uttryckte 
föräldrarna en stor glädje att deras barn skulle få komma hem och deras längtan efter 
att familjen skulle bli komplett igen. Föräldrarna beskrev sig själva som mycket 
förväntansfulla men samtidigt livrädda över att ta över omvårdnaden av sitt barn på 
egen hand och vara långt ifrån vårdpersonal om något skulle inträffa (Flury et al., 
2011). En sjuksköterska som var erfaren och kunde svara på alla frågor med säkerhet, 
var något som uppskattades och gav ett lugn hos föräldrarna inför hemkomst (Watt 
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Shepherd & Woodgate, 2011). Inför hemkomst fick föräldrarna med sig allt de 
behövde för att kunna vårda sitt barn i hemmet, så som förband, kompresser, sprutor 
samt kosttillskott (Darcy et al., 2014). Föräldrarna var mest oroliga över att ge första 
administreringen av läkemedel i hemmet utan vårdpersonal nära (Flury et al., 2011). 
Ett annat orosmoment var den höga infektionskänslighet barnet hade som krävde 
särskilda försiktighetsåtgärder (Naifeh Khoury et al., 2013). Föräldrarna beskrev detta 
som att komma hem med en nyfödd bebis (Flury et al., 2011; Naifeh Khoury et al., 
2013). Vårda sitt barn i hemmet bidrog även till att familjen blev isolerad. Detta 
påverkade kontakten med släkt och vänner samt även relationen med syskon eftersom 
barn under cancerbehandling inte får utsättas för potentiell smittorisk (Flury et al., 
2011; Naifeh Khoury et al., 2013).   
 
I Darcy et al. 2014 studie berättade en familj att de gjorde om sitt vardagsrum till ett 
sjukhusrum. Familjen hade satt en bäddsoffa bredvid den vanliga soffan med 
tillhörande stativ för intravenösa mediciner. En orsak till att vardagsrummet gjordes 
om till sjukhusrum var för att barnet ville vara fortsatt nära sina föräldrar och inte 
sova i eget rum (Darcy et al. 2014). Föräldrarna beskrev däremot sitt sjuka barn som 
lyckligare och att anledningen var att barnet var lättad över att vara hemma och den 
trygghet det gav. Föräldrarna föredrog däremot tryggheten på sjukhuset (Watt 
Shepherd & Woodgate, 2011).  
 
Flury et al. (2011) & Watt Shepherd & Woodgate (2011) summerar att föräldrarna 
oftast var nöjda med den information de fick inför hemkomst och att det gav en känsla 
av trygghet. Samtidigt var det överväldigande och utmattande att behöva ta in ny 
information. De flesta av föräldrarna uttryckte att de kände sig utmattade och var 
i behov av paus efter tiden på sjukhus (Darcy et al., 2014; Flury et al., 2011; Watt 
Shepherd & Woodgate., 2011). Watt Shepherd & Woodgate (2011) konstaterade att 
om barnet blev färdigbehandlat och förhoppningsvis botat, kommer cancern alltid att 
finnas kvar i familjen. Varje blåmärke och varje feber kommer vara en oro om cancer. 
Föräldrarna konstaterade att även om cancerns största fokus försvunnit och att de inte 
längre behöver sköta omvårdnaden av sitt barn, glöms den aldrig (Watt Shepherd & 
Woodgate, 2011). Större delen av föräldrarna berättade att de haft packade väskor ett 
år framåt efter hemkomst för att vara förberedda om något skulle inträffa med barnet 
(Watt Shepherd & Woodgate, 2011). 
 
Diskussion 
Metoddiskussion 
De databaser som valdes var CINAHL och PubMed eftersom de ansågs vara mest 
relevanta till litteraturstudiens syfte. Detta visade sig vara rätt beslut eftersom 
CINAHL och PubMed gav ett artikelresultat som tillsammans formade ett resultat 
som svarade på syftet. Det diskuterades om en tredje databas skulle väljas och 
användas. Det beslutades senare om att endast använda databaserna CINAHL och 
PubMed eftersom sökresultaten i dessa databaser ansågs tillräckliga för att besvara 
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syftet. Sökord som användes formades utifrån problemformuleringen och det valda 
syftet. Vid artikelsökning är det vanligt att söka på enstaka ord eller ordkombinationer 
(Forsberg & Wengström, 2015). Artikelsökningarna baserades på både enstaka ord 
och ordkombinationer och gav det sökresultat som eftersträvades för att kunna svara 
på syftet. Endast enstaka ord eller endast ordkombinationer hade gjort sökresultatet 
smalare och valdes därför bort. Sökorden kombinerades även med den booleska 
operatorn AND. Resterande booleska operatorer OR och NOT användes inte då det 
inte ansågs behövas för att få en adekvat sökning eftersom sökresultatet innehöll det 
som eftersträvades.  
 
Diskussioner uppkom även om de valda sökorden var tillräckliga. Det beslutades att 
fler sökord behövdes för att resultatet skulle bli mer utvecklat. Sökorden som lades till 
var younger children och lived experienc*. Dessa sökord gav ett betydligt smalare 
sökresultat som innehöll studier som utvecklade litteraturstudiens resultat. Detta 
ansågs bidra till ett starkare och mer trovärdigt resultat.  
 
Kvalitativ forskning används för att få ökad förståelse för människans upplevelser av 
till exempel ett fenomen i sitt sammanhang (Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga 
resultatartiklar som valdes hade kvalitativ forskning som gemensam nämnare.  
Kvalitativa artiklar ansågs lämpliga för denna litteraturstudie eftersom syftet var att 
forma ett resultat kring personers erfarenheter, upplevelser och tankar (Henricson, 
2018). På så sätt ansågs resultatet bli mer trovärdigt eftersom kvalitativa metoder 
vanligtvis beskrivs som ett sätt att komma nära individen (Kjellström, 2018). Med 
kvalitativa artiklar blev även det valda syftet väl besvarat. Funderingen om att endast 
kvalitativa artiklar hade valts uppkom och det diskuterades om kvantitativa artiklar 
hade styrkt resultatet. Diskussionen ledde till bedömningen att kvantitativa artiklar 
inte skulle ge samma trovärdighet i resultatet eftersom kvantitativa metoder inte 
kommer nära individen som kvalitativa metoder gör (Kjellström, 2018). Det 
beslutades även att kvantitativa artiklar inte hade kunnat bidra till svar på det valda 
syftet.  
 
Vid val av resultatartiklar prioriterades artiklar som innehöll etiska överväganden där 
deltagarna i studierna hade lämnat någon form utav informerat samtycke. Studier som 
inte tog hänsyn till etiska överväganden prioriterades bort då urvalet av artiklar som 
innehöll etiska överväganden var större. I tre av resultatartiklarna beskrivs det 
kortfattat om hur forskarna följt de etiska principerna. Det övervägdes om dessa tre 
artiklar skulle inkluderas i resultatet eller inte. Beslutet blev att de skulle ingå i 
resultatet eftersom deltagarna närvarat vid intervjuer, svarat på frågor och 
studieresultaten bedömdes trovärdiga. Studieresultaten bedömdes trovärdiga eftersom 
de svarade på litteraturstudiens syfte och visade liknande sammanhang med övriga 
resultatartiklar.   
 
Under litteraturstudiens gång har det skett flertal samtal, en träff och kontakt med 
handledare för att få bedömning. Ett exempel var att resultatbeskrivningen var rimlig 
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och svarade på det valda syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Låta någon 
utomstående, i detta fall en handledare, vara delaktig och ge bedömning under 
studiens gång stärker både trovärdigheten och pålitligheten. En viss förförståelse 
fanns inom ämnet cancer vilket enligt Henricson (2018) är viktigt att reflektera över 
med tanke på studiens pålitlighet. Den förförståelse som fanns var hur cancer 
uppkommer, behandlingar mot cancer samt dess eventuella konsekvenser. Däremot 
var detta ingenting som påverkade studiens resultat då syftet inte fokuserade på 
specifikt cancer. Detta styrker bekräftelsebarheten. 
 
Litteraturstudiens ämne visade sig vara populärt eftersom sökningarna gav ett stort 
antal artiklar med detta ämne. De artiklar som granskades var lika i innehåll och var 
överens om vilka kunskapsluckor som råder i ämnet. Detta gör att denna 
litteraturstudies metod är pålitlig vilket också gör den överförbar (Henricson, 2018). 
Överförbarheten styrks eftersom framtida litteraturstudier kan använda liknande 
problemformulering och resultera i liknande resultat.  
 
Resultatdiskussion 
Föräldrarna blev negativt påverkade när de befann sig på sjukhuset eftersom de ofta 
blev tvungna att dela upp sig. I fyra studier beskrev föräldrarna att det medförde 
känslor av otrygghet när de var delaktiga i sitt barns omvårdnad när deras partner inte 
var närvarande (Björk et al., 2005; Flury et al., 2011; Naifeh Khoury et al., 2013; 
Watt Shepherd & Woodgate, 2011). Mycket förändrades i en familjs vardag när ett 
barn diagnostiserades med cancer (Ringnér et al., 2011) och i Peikert et al. (2019) 
studie uttryckte föräldrarna nytillkomna svårigheter i familjelivet eftersom vardagen 
nu krävde mer planering. Vem tar barnet till sjukhus? Vem går till jobbet? Vem tar 
hand om syskon (Peikert et al., 2019)? I en studie av Alzawad et al. (2019) 
poängterade familjer att de även blev isolerade för att inte riskera någon smitta när 
deras barn vårdades i hemmet. Det genererade i minskade aktiviteter och ett begränsat 
socialt liv vilket påverkade hela familjen negativt (Alzawad et al., 2019). I två studier 
uttryckte många av föräldrarna att de ständigt hade dåligt samvete för det sjuka 
barnets syskon när de fick lägga den största tiden på att vara delaktiga i sitt sjuka 
barns omvårdnad (Anderson et al., 2018; Naifeh Khoury et al., 2013). I Peikert et al. 
(2019) och Darcy et al. (2014) studier poängterade föräldrarna att syskon fick 
betydligt mindre uppmärksamhet än de var vana vid och blev därför berörda av 
cancerdiagnosen lika mycket som föräldrarna. Föräldrarna menade att även om de gav 
syskonen uppmärksamhet, var det svårt att vara mentalt närvarande eftersom tankarna 
ständigt cirkulerade runt det sjuka barnet (Peikert et al., 2019).  
 
Aburn och Gott (2014) och Gurkova et al. (2014) menar att det kan vara svårt för 
föräldrarna att veta hur de ska tänka och agera. I tre studier av Anderson et al. (2018), 
Baenziger et al. (2019) och Björk et al. (2009) poängterades det att stödet från 
vårdpersonal är viktigt och vid brist på detta kände föräldrarna sig snabbt otrygga och 
att vårdpersonal inte värderade deras känslor. I Karlsson et al. (2014) studie upplyste 
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föräldrarna att de kände sig maktlösa när deras barn kände smärta eller var rädda. 
Även här var vårdpersonalens stöd mycket viktigt (Karlsson et al., 2014). I Anderson 
et al (2018), Baenziger et al. (2019) och Conway et al. (2017) studier, resonerade 
föräldrarna att de hade positiva upplevelser när vårdpersonal upprepade informationen 
om deras barns diagnos och behandlingar. Föräldrarna i Coyne et al. (2014) studie, 
upplyste att vid brist på information från vårdpersonal försvann känslan av kontroll 
om sitt barns vård. En konsekvens av detta blev ett mer oroligt kroppsspråk hos 
föräldern som påverkade barnet negativt (Coyne et al., 2014). Carlsson et al. (2019) 
menar att vara psykiskt stabil inför sitt barn är en förutsättning för att klara av att delta 
och fatta viktiga beslut om sitt barn. Tidigare forskning i Enskär et al. (1997) studie 
upplevde föräldrarna att det var lättare att vara delaktiga i sitt barns omvårdnad om de 
hade goda interaktioner med vårdpersonal eftersom det gav föräldrarna ett lugn. Ny 
forskning av Tan et al. (2019) bekräftar det. För att kunna uppnå goda interaktioner är 
det viktigt att vårdpersonal har kunskaper om hur man främjar familjecentrerad vård 
(Kuo et al., 2019; Mirlashari et al., 2019). Det anses därför viktigt att familjecentrerad 
vård är en del av sjuksköterskans, men även annan vårdpersonals, utbildning. I 
Mirlashari et al. (2019) studie visade det sig att det fanns brist på personal som hade 
kunskap om vad familjecentrerad vård innebär. 
 
International Council of Nurses (2017) skriver att sjuksköterskans två grundläggande 
ansvarområden är att främja hälsa och förebygga sjukdomar (International Council of 
Nurses, 2017). En tanke är att sjuksköterskan bör lägga stor vikt på att främja 
föräldrarnas psykiska hälsa under deras barns cancerbehandling eftersom det är en 
stor psykisk påfrestning för en förälder att ha ett barn som är allvarligt sjukt. I 
Alzawad et al. (2019) och Tan et al. (2019) studier, resonerade samtliga av 
föräldrarna att vårdpersonal måste utveckla arbetet som rör att främja psykologiskt 
välbefinnande för föräldrarna när de är delaktiga i sitt barns omvårdnad. I Tan et al. 
(2019) studie upplevde föräldrarna att det var brist på stödgrupper. Däremot resonerar 
föräldrarna i tidigare forskning i Wolfe et al. (2000) studie att de var nöjda med det 
stöd de fick. Ett resonemang är att detta förändrats under tid eftersom sjuksköterskans 
ansvarområde har ökat. Dessutom erbjuds inte psykologiskt stöd rutinmässigt i 
Sverige (Kukkola et al., 2017; Ljungman et al., 2015). Som sjuksköterska är det 
viktigt att ha i åtanke att försöka ta den tid som behövs för att stötta en förälder som 
har ett barn som genomgår cancerbehandling.  
 
Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat belyser att det var en stor påfrestning för föräldrarna 
när deras barn drabbades av cancer. Långa perioder spenderades på sjukhus vilket 
ofta gjorde att familjer tvingades dela upp sig för att vardagen skulle fungera. 
Samtidigt som föräldrarna ständigt kände oro och maktlöshet över deras barns 
situation, hade de också dåligt samvete för barnets syskon som tvingades bli 
åsidosatta eftersom föräldrarna var tvungna att lägga mycket tid på att vara delaktiga i 
sitt barns omvårdnad. Se sitt barn ha ont och vara rädd under omvårdnaden var 
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psykiskt påfrestande för alla föräldrarna, samtidigt var deras delaktighet i deras barns 
omvårdnad viktig eftersom det fick föräldrarna att känna sig viktiga och att de behöll 
sitt föräldraskap. Föräldrarna föredrog en erfaren sjuksköterska som var närvarande 
och stöttande under hela vårdprocessen. Föräldrarna uppskattade även att 
vårdpersonal hjälpte dem inse när de behövde en paus när de var mentalt trötta. 
Patienter som är under 18 år räknas som barn vilket gör att föräldrarna måste vara 
delaktiga i barnets omvårdnad och involverade i beslut. Det är därför viktigt att 
vårdpersonal gör föräldrarna delaktiga i barnets omvårdnad utan att det blir större 
psykisk belastning för föräldrarna än vad de redan har.   
 
Föräldrarnas upplevelser och erfarenheter resulterade i att större delen av föräldrarna 
önskade erbjudande och fler möjligheter till stöd. De stödgrupper som finns ansågs 
inte vara tillräckliga. Psykologiskt stöd erbjuds inte rutinmässigt i Sverige vilket anses 
vara en brist. Mer forskning om hur föräldrarna påverkas av att ha ett barn med 
cancerbehandling rekommenderas eftersom detta hade hjälpt sjuksköterskor, men 
även annan vårdpersonal, att bättre förstå föräldrarnas perspektiv och på så sätt kunna 
ge så bra stöttning och vägledning som möjligt.  



 

 

Referenser (*beteckning för resultatartiklar) 
Aburn, G. & Gott, M. (2014). Education given to parents of children newly diagnosed 

with acute lymphoblastic leukemia: the parent’s perspective. Pediatric Nursing, 
40(5), 243–256. 
http://search.ebscohost.com.ezproxy.bib.hh.se/login.aspx?direct=true&db=afh&
AN=98978834&site=ehost-live 

Alzawad, Z., Lewis, F-M., Kantrowitz-Gordon, I. & J. Howells, A. (2019). A 
qualitative study of parents’ experiences in the pediatric intensive care unit: 
Riding a roller coaster. Clinical Nursing Research, 51, 8-14. 
https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.11.015 

*Anderson, K., Bradford, N. & Clark, J. (2018). Through their eyes: parental 
perceptions on hospital admissions for febrile neutropenia in children with 
cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 35(5), 342–352. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043454218777719 

Baenziger, J., Hetherington, K., E. Wakefield, C., Carlson, L., C. McGill, B., J.Cohn, 
R., Michel, G. & M. Sansom-Daly, U. (2020). Understanding parents’ 
communication experiences in childhood cancer: a qualitative exploration and 
model for future research. Support Care Cancer. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1007/s00520-019-05270-6 

Belmontrapporten (1978). Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 
Human Subjects of Research. Hämtad från 
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-
belmont-report/index.html 

Björk, M., Wiebe, T. & Hallström, I. (2005). An everyday struggle – Swedish 
families’ lived experiences during a child’s cancer 
treatment. Journal of Pediatric Nursing, 24(5), 423-
32. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2008.01.082 

Björk, M., Wiebe, T. & Hallström, I. (2009). Striving to survive – Families’ lived 
experiences when a child is diagnosed with 
cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 22(5), 265-
275. https://doi.org/10.1177/1043454205279303  

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö̈ Högskola”. Rapport nr 2. 
Malmö̈ Högskola, Hälsa och samhälle. Hämtad den 9 februari 2020 från 
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf 



 

 

Carlsson, T., Kukkola, L., Ljungman, L., Hovén, E. & von Essen, L. (2019). 
Psychological distress in parents of children treated for cancer: An explorative 
study. PloS one, 14(6), e0218860. https://doi.org/10.1371/journal.pone.021886 

*Conway, M. F., Pantaleao, A. & Popp, J. M. (2017). Parent’s Experience of Hope 
When Their Child Has Cancer: Perceived Meaning and the Influence of Health 
Care Professionals. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 34(6), 427–434. 
https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043454217713454 

*Coyne, I., Amory, A., Kiernan, G. & Gibson, F. (2014). Children’s participation in 
shared decision-making: Children, adolescents, parents and healthcare 
professionals’ perspectives and experiences. European Journal of Oncology 
Nursing, 18(3), 273–280. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2014.01.006 

*Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K. & Enskär, K. (2014). The everyday life of the 
young child shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children’s and 
parent’s perspectives. Cancer Nursing, 37(6), 445–456. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1097/NCC.0000000000000114 

Enskär, K., Carlsson, M., Golsäter, M., Hamrin, E. & Kreuger, A. (1997). Life 
situation and problems as reported by children with cancer and their parents. 
Journal of Pediatric Oncology Nursing, 14(1), 18-26. 

Enskär, K., Darcy, L., Björk, M., Knutsson, S. & Huus, K. (2019). Experiences of 
young children with cancer and their parents with nurses’ caring practices 
during the cancer trajectory. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 37(1), 21–
34. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043454219874007 

Eriksson, K. (1988). Vårdprocessen. Nordstedts Förlag AB 

*Flury, M., Caflisch, U., Ullmann-Bremi, A. & Spichiger, E. (2011). Experiences of 
parents with caring for their child after a cancer diagnosis. Journal of Pediatric 
Oncology Nursing, 28(3), 143–153. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043454210378015 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Natur & 
Kultur 

Friberg, F. (2018). Att utforma ett examensarbete. I F. Friberg (Red.), Dags för 
uppsats: vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (uppl. 3:4., 83–96). 
Studentlitteratur. 

Gangodage Done, R. D., Oh, J., Im, Mihae. & Park, Jiyoung. (2019). Pediatric nurses’ 
perspectives on family-centered care in Sri Lanka: A Mixed-Methods Study. 



 

 

Child Health Nursing Research, 26(1), 72–81. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.4094/chnr.2020.26.1.72 

Gibson, F., Aslett, H., Levitt, G. & Richardson, A. (2005). Follow up after childhood 
cancer: a typology of young people’s health care need. Clinical Effectiveness in 
Nursing, 9(3–4), 133–146. https://doi.org/10.1016/j.cein.2006.08.005 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 
research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse 
Education Today, 24(2), 105–112. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001 

Gupta, S., Howard, S., Hunger, S., Antillon, F., Metzger, M., Israels, T., Harif, M. & 
Rodriguez-Galindo, C. (2018). Treating childhood cancers in low- and middle-
income countries. Disease control priorities, 3(7). http://dcp-
3.org/chapter/900/treating-childhood-cancers-low-and-middle-income-countries 

*Gurková, E., Andraščíková, I. & Čáp, J. (2015). Parents’ experience with a dying 
child with cancer in palliative care. Central European Journal of Nursing & 
Midwifery, 6(1), 201–208. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.15452/CEJNM.2015.06.0004 

Heath, J. A., Clarke, N. E., Donath, S. M., McCarthy, M., Anderson, V. A. & Wolfe, 
J. (2010). Symptoms and suffering at the end of life in children with cancer: an 
Australian perspective. Medical Journal of Australia, 192(2), 71–75. 
https://doi.org/10.5694/j.1326-5377.2010.tb03420.x 

Helsingforsdeklarationen (2013). World Medical Association. Declaration of Helsinki 
- Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 
den 20 mars 2020 från https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-
helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

Henricson, M. & Billhult, A. (2018) Kvalitativ metod. Henricson, M. (Red), 
Vetenskaplig teori och metod; från idé till examination inom omvårdnad (uppl. 
2:3., s. 111–119). Studentlitteratur. 

Henricson, M. (2018). Diskussion. Henricson, M. (Red), Vetenskaplig teori och 
metod; från idé till examination inom omvårdnad (uppl. 2:3., s. 411–420). 
Studentlitteratur. 

Howard, S., Zaidi, A., Cao, X., Weil, O., Bey, P., Patte, C., Samudio, A., Haddad, L., 
Lam, C., Moreira, C., Pereira, A., Harif, M., Hessissen, L., Choudhury, S., Fu, 
L., Caniza, M., Lecciones, J., Traore, F., Ribeiro, R. & Gagnepain-Lacheteau, 
A. (2018). The My Child Matters programme: effect of public-private 
partnerships on paediatric cancer care in low-income and middle-income 



 

 

countries. The Lancet Oncology, 19(5), 252-266. https://doi.org/10.1016/S1470-
2045(18)30123-2 

International Council of Nurses (2017). The ICN code of ethics for nurses. 
Hämtad 31 mars, 2020, från https://www.icn.ch/sites/default/files/inline-
files/2012_ICN_Codeofethicsfornurses_%20eng.pdf 

Kalman, H. & Lövgren, V. (2012). Etiska dilemman: forskningsdeltagande, samtycke 
och utsatthet. Gleerups. 

Karlsson, E-K. (2017). Informationssökning. Henricson, M. (Red), Vetenskaplig teori 
och metod; från idé till examination inom omvårdnad (uppl. 2:3., s. 81-97). 
Studentlitteratur. 

*Karlsson, K., Englund, A. C., Enskär, K. & Rydström, I. (2014). Parents' 
perspectives on supporting children during needle-related medical procedures. 
International journal of qualitative studies on health and well-being, 9, 23759. 
https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23759 

Kjellström, S. (2018). Forskningsetik. Henricson, M. (Red), Vetenskaplig teori och 
metod; från idé till examination inom omvårdnad (uppl. 2:3., s. 57-80). 
Studentlitteratur. 

Kukkola, L., Hovén, E., Cernvall, M., von Essen, L. & Grönqvist, H. (2017). 
Perceptions of support among Swedish parents of children after end of 
successful cancer treatment: a prospective, longitudinal study. Acta Oncologica, 
56(12), 1705–1711. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1080/0284186X.2017.1374554 

Kuo, D. Z., Houtrow, A. J., Arango, P., Kuhlthau, K. A., Simmons, J. M. & Neff, J. 
M. (2011). Family-centered care: current applications and future directions in 
pediatric health care. Maternal and child health journal, 16(2), 297–305. 
https://doi.org/10.1007/s10995-011-0751-7 

Kästel, A., Enskär, K. & Björk, O. (2011). Parents’ views on information in childhood 
cancer care. European Journal of Oncology Nursing, 15(4), 290–295. 
https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2010.10.007 

Ljungman, L., Hovén, E., Ljungman, G., Cernvall, M. & von Essen, L. (2015). Does 
time heal all wounds? A longitudinal study of the development of posttraumatic 
stress symptoms in parents of survivors of childhood cancer and bereaved 
parents. Psycho-oncology, 24(12), 1792–1798. https://doi.org/10.1002/pon.3856 

Mirlashari, J., Brown, H., Fomani, F. K., de Salaberry, J., Zadeh, T. K. & Khoshkhou, 
F. (2019). The challenges of implementing family-centered care in NICU from 



 

 

the perspectives of physicians and nurses. Journal of Pediatric Nursing, 50, 
e91–e98. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.pedn.2019.06.013 

*Naifeh Khoury, M., Huijer, H. A. S. & Doumit, M. A. A. (2013). Lebanese parents’ 
experiences with a child with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 
17(1), 16–21. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2012.02.005 

Nürnbergkodexen (1950). Principles of International Law Recognized in the Charter 
of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal. 
https://www.nurembergacademy.org/fileadmin/media/pdf/The_Nuremberg_Prin
ciples_International_Law_Commission_7_1_1950.pdf 

Peikert, M. L., Inhestern, L., Krauth, K. A., Escherich, G., Rutkowski, S., Kandels, D. 
& Bergelt, C. (2019). Returning to daily life: a qualitative interview study on 
parents of childhood cancer survivors in Germany. BMJ open, 10(3), e033730. 
https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-033730 

Ringnér, A., Jansson, L. & Graneheim, U. H. (2011). Parental experiences of 
information within pediatric oncology. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 
28(4), 244–251. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1177/1043454211409587 

Russell, G., Sawyer, A., Rabe, H., Abbott, J., Gyte, G., Duley, L. & Ayers, S. (2014). 
Parents’ views on care of their very premature babies in neonatal intensive care 
units: a qualitative study. BMC Pediatrics, 14(1), 230. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1186/1471-2431-14-230 

Sahlsten, M. J., Larsson, I. E., Lindencrona, C. S. & Plos, K. A. (2005). Patient 
participation in nursing care: an interpretation by Swedish Registered Nurses. 
Journal of Clinical Nursing (Wiley-Blackwell), 14(1), 35–42. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/j.1365-2702.2004.00957.x 

SFS 2014:821. Patientlag. Socialdepartementet. Hämtad 24 mars, 2020, 
från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

SFS 2019:1186. Dataskyddsförordning. Justitiedepartementet. Hämtad 26 februari, 
2020, från https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-
218 

Siegel, R. L., Miller, K. D. & Jemal, A. (2017). Cancer statistics, 2017. CA: A Cancer 
Journal for Clinicians, 67(1), 7–30. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.3322/caac.21387 

Svensk sjuksköterskeförening. (2015). Familjefokuserad omvårdnad. Hämtad 24 
mars, 2020, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-



 

 

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-
publikationer/ssf.om.familjefokuserad.omvardnad.webb.pdf 

Tan, R., Koh, S., Wong, M. E., Rui, M. & Shorey, S. (2019). Caregiver stress, coping 
strategies, and support needs of mothers caring for their children who are 
undergoing active cancer treatments. Clinical Nursing Research. 
https://doi.org/10.1177/1054773819888099 

Wang, S., Wu, L., Yang, Y. & Sheen, J. (2019). The experience of parents living with 
a child with cancer at the end of life. European Journal of Cancer Care, 28(4), 
N.PAG. https://doi-org.ezproxy.bib.hh.se/10.1111/ecc.13061 

*Watt Shepherd, E.J. & Woodgate, R.L. (2011). A Journey Within a Journey: The 
Lived Experience of Parents Who Do Not Live Near Their Child’s Tertiary 
Cancer Center. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 28(4), 231-243. 
https://doi.org/10.1177/1043454211409583 

Wolfe, J., E. Grier, H., Klar, N., B. Levin, S., M. Ellenbogen, J., Salem- Schatz, S., J. 
Emanuel, E. & C. Weeks, J. (2000). Symptons and Sufferings at the 
end of life in Children with Cancer. The New England Journal of Medicine, 
324(5), 326-333.   

World Health Organization. (WHO). (2020a). Cancer. Hämtad 
från: https://www.who.int/healthtopics/cancer#tab=tab_1 

World Health Organisation. (WHO). (2020b). Cancer in children. Hämtad 
från: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer-in-children 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
Sökord  PubMed  CINAHL  

 Föräldrar   Parent*   Parent*  

 Erfarenhet   Experienc*   Experienc*  

 Barn med cancer   Children with cancer   Children with cancer  

 Omvårdnad    Care   Care  

 Cancer   Cancer   Cancer  

 Barn   Children   Children  

Yngre barn Younger children  
Upplevd erfarenhet Lived experienc*  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum  Databas  
Sökord/Limits/  
Boolska operatorer  

Antal 
träffar  

Lästa 
abstrakt  

Granskade 
artiklar  

Resultat 
artiklar  

2020-03-03  Cinahl  

Parent* AND children AND cancer 
AND care AND experienc* 
AND children with cancer  
  
Limits: 2010-2020  321  92  23  2  

  
  
  
  
  
2020-03-06  Cinahl  

Parent* AND children AND cancer 
AND care AND experienc* 
AND children with cancer  
  
Limits: 2010-2020  321  64(*3)  20  4  

  
  
2020-03-03  PubMed  

((children with cancer) 
AND experienc*) AND parent*  
  
Limits: 2010-2020  1149  126(*3)  16  2  

  
  
  
  
2020-03-20  PubMed  

((younger children) 
AND lived experienc*) 
AND parent*  
  
Limits: 2010-2020  11  11  8  1  

    Total:  1802  293(*6)  67  9  
   
*Dubbletter från tidigare sökning.  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 
Referens  Anderson, K. J., Bradford, N. & Clark, J. (2018). Through Their Eyes: Parental Perceptions on 

Hospital Admissions for Febrile Neutropenia in Children with Cancer. Journal of Pediatric Oncology 
Nursing, 35(5), 342- 352. https://doi.org/10.1177/1043454218777719 

Land   
Databas  

Australien  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att förstå hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med cancer som drabbas av febril 
neutropeni. 

Metod:   
Design  

En kvalitativ studie  
Fenomenologisk design   

Urval  De deltagare som valdes ut var föräldrar till barn mellan åldern 0–18 som har cancer och har drabbats 
av infektion. 76 föräldrar deltog i en intervju via telefon. 17 av de 76 föräldrar kontaktades för en mer 
djupgående intervju om deras upplevelse. Med bortfall så var det endast 9 föräldrar som deltog.  

Datainsamling  Föräldrarna blev intervjuade via telefon upprepade gånger mellan oktober 2014 till januari 2015. 
Föräldrarna svarade på frågor om hur de upplevt att deras barn drabbats av infektion på grund av 
cancerbehandlingen. 

Dataanalys  Intervjuerna spelades in för att sedan kunna analyseras. Samtliga forskare analyserade insamlad data 
och därefter sammanställdes analyserna. Analysen kategoriserades sedan i teman. 

Bortfall  Tre föräldrar nekade till att vara med i studien. 
Slutsats  Tidigare forskning har gjorts inom febril neutropeni. Däremot har fokuset varit den kliniska 

hanteringen och inte föräldrarnas upplevelser. Genom en större förståelse kring föräldrarnas 
upplevelser kan vårdpersonal bli bättre på att möta föräldrarna i detta skede. 

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad l enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 2 
Referens  Coyne, I., Amory, A., Keirnan, G. & Gibson, F. (2014). Children´s participation in shared decision- 

making: Children, adolescent, parents and healthcare professionals and experiences. European 
Journal of Oncology Nursing, 18(3), 273- 280. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2014.01.006 

Land   
Databas  

Irland  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att undersöka hur föräldrar påverkas av deras barns deltagande i beslutsfattande.  
Metod:   
Design  

Kvalitativ design  
Grounded theory  

Urval  Deltagarna var 22 föräldrar till 20 barn som var över sju års ålder som fått cancerbehandling i mer 
än sex veckor. 

Datainsamling  Intervjuer gjordes som var strukturerade efter sex huvudteman. Intervjuerna spelades in och var 
mellan 30-60 minuter långa. 

Dataanalys  Data analyserades med hjälp av ett datorprogram vid namn QSR NVivo 8. Datan analyserades 
upprepade gånger. Det gjordes sedan en systematisk kodning som sedan kategoriserades in i teman. 
Därefter gjordes en sammanställning av resultatet. 

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Även om det kan vara utmanande att låta barnet vara med i beslut, bör barnet alltid delta och få sin 

röst hörd. 
Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad l enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  
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Artikel 3 
Referens  Conway, F.M., Pantaleao, A. & Popp, J.M. (2017). Parents’ Experience of Hope When Their 

Child Has Cancer: Perceived Meaning and the Influence of Health Care Professionals. Journal of 
Pediatric Oncology Nursing, 34(6), 427-434. https://doi.org/10.1177/1043454217713454  

Land   
Databas  

USA  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att undersöka vikten av hoppfullhet för föräldrar till barn med cancer. Hur hopp hänför 
sig till föräldrarnas erfarenheter och det inflytande vårdpersonal har.   

Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats  
Fenomenografisk metod.  

Urval  Deltagarna var föräldrar till barn som blivit aktivt behandlade mot cancer i minst en månad. 
Datainsamling  Föräldrarna fick frågor kring sitt barns cancer. Det gjordes en intervju om diagnostiseringen och 

en intervju som handlade om hopp. Den största frågan var hur föräldrarna upplevde 
diagnosbeskedet. Sedan ställdes fem frågor om föräldrarnas känsla av hopp. De fem frågorna togs 
fram av de tre forskarna som grundades på andra forskares studier kring föräldrars hopp då deras 
barn drabbats av cancer.  

Dataanalys  Intervjuerna varade i cirka tio minuter och spelades in för att sedan kunna analyseras. En utbildad 
forskarassistent hjälpte till med att bedöma föräldrarnas tankar och känslor genom att finna 
mönster. En av forskarna och den utbildade forskarassistenten, kodade självständigt 35 
diagnosbesked-intervjuer för att kunna hitta likheter och därmed pålitlighet. De sista 15 
diagnosbesked-intervjuerna kodades av den utbildade forskarassistenten.   

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Att förstå föräldrarnas upplevelser bekräftar att det är viktigt att det ges en god kommunikation 

och vård. Det är även viktigt att vårdpersonal tänker på hur de interagerar med föräldrarna. Detta 
styrker argumentet om att det är bra att vårdpersonal får den utbildning som behövs för att kunna 
stötta föräldrar och få dem att känna hopp då de genomgår en kris i livet.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 4 
Referens  Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K. & Enskär, K (2014). The everyday life of the young child 

shortly after receiving a cancer diagnosis, from both children’s and parent’s perspectives. Cancer 
Nursing: An International Journal for Cancer Care, 37(6), 445-456. doi: 
10.1097/NCC.0000000000000114   

Land   
Databas  

Sverige  
PubMed  

Syfte  Syftet var att undersöka föräldrars uppfattningar om hur cancer påverkar barnets hälsa i 
vardagen.   

Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats.   
Fenomenologisk design.   

Urval  13 barn som nyligen diagnostiserats med cancer, i åldern ett till 6 år och deras föräldrar deltog i 
studien. Krav var att deltagarna kunde kommunicera på det svenska språket.   

Datainsamling  Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Frågor ställdes till både barn och 
föräldrar.  

Dataanalys  Svaren analyserades och kategoriserades till olika rubriker.   
Bortfall  Tre familjer avstod på grund av deras livssituation. Även ytterligare tre familjer avstod då det 

ändrade sig och inte ville vara med i studien.   
Slutsats  Barn vill vara så självständiga som möjligt i sin omvårdnad. Föräldrarna måste vara en trygghet 

för sitt barn under vårdprocessen. Däremot ska inte föräldrar tvingas delta under traumatiska och 
smärtsamma procedurer. Sjuksköterskors stöd är en viktig del för både barnet och dess föräldrar.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.   

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 5 
Referens  Flury, M., Ullmann-Bremi, A., Cafllisch, U. & Spichiger, E. (2011). Experiences of parents with 

caring for their child after a cancer diagnosis. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 28(3), 143-
153. https://doi.org/10.1177/1043454210378015  

Land   
Databas  

Schweiz  
Cinahl   

Syfte  Syftet var att undersöka föräldrars erfarenheter av att komma hem med sitt barn med cancer för 
första gången efter diagnostisering.  

Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats  
Fenomenografisk metod  

Urval  10 föräldrar till 12 barn som drabbats av cancer deltog i studien. De valdes ut av vårdpersonal på de 
två sjukhus barnen fick vård på.  

Datainsamling  Två intervjuer gjordes per familj. Den första intervjun gjordes den första veckan efter hemkomst 
och intervju nummer två gjordes fyra till 7 veckor senare. Hälften av intervjuerna genomfördes 
hemma, medan resrerande genomfördes på sjukhus. Anledningen var att barnet behövt bli inlagt 
igen. Intervjuerna varade cirka 30 till 75 minuter och det ställdes öppna, fria frågor. Alla intervjuer 
spelades in.   

Dataanalys  Intervjuerna analyserades med en metod enligt Mayring (2003) vilket är en metod där man kortar 
ner och strukturerar upp den insamlade datan med hjälp av till exempel figurer. Detta gjordes i 7 
steg. De första fyra stegen innebar att reducera svaren till exakta fraser. Sedan gjordes en 
generalisering av de fraser som var nästintill identiska. Därefter delades generaliseringarna, av de 
olika fraserna, in i kategorier med olika ämnen.   

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Det är viktigt att ge god information till föräldrar som förbereder sig för hemkomst. Att informera 

föräldrar om de risker och problem som kan uppkomma hjälpte föräldrar att vara mer förberedda. 
Det var även uppskattat att ge föräldrar information om vart de skulle vända sig om de fick 
problem, till exempel till distriktsköterskor. Vårdpersonal har alltså stor möjlighet att kunna 
optimera hemkomsten för föräldrar.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad l enligt Carlsson och Eiman (2003) bedömningsmall.   

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 6 
Referens  Gurkova, E., Andraščíková, I. & Čáp, J. (2014). Parents Experience with a dying child with cancer 

in Palliative Care. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 6(1), 201- 
208. http://doi:10.15452/CEJNM.2015.06.0004  

Land   
Databas  

Slovakien  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att identifiera hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med cancer, vars cancerbehandling 
inte resulterat i någon positiv effekt.  

Metod:   
Design  

En kvalitativ studie  
Tematisk analys  

Urval  Deltagarna var 3 mödrar och ett gift par. Deltagarnas åldrar var mellan 37 och 46 år.  
Datainsamling  Semistrukturerad intervjuteknik användes för att skapa frågor. Frågorna fokuserade på föräldrarnas 

upplevelser av att ha ett barn som inte svarar på cancerbehandlingen. Frågor ställdes också om 
föräldrarnas upplevelser av vårdavdelningens miljö. Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys  Intervjuerna analyserades utifrån tematisk analys. Intervjusvaren kategoriserades i teman och 
namngavs. Därefter gjordes en sammanställning av resultatet utifrån de teman som valts.   

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Resultatet visar att den terapeutiska kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och förälder 

behöver förbättras. Genom större förståelse och kunskap utifrån en förälders perspektiv kan rätt 
stöd ges till föräldrar som går igenom en påfrestande tid. 

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad l enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall.  

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 7 
Referens  Karlsson, K., Englund, A.C., Enskär, K. & Rydström, I. 

(2014). Parents' perspectives on supporting children during needle-
related medical procedures. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 8(9), 1-
9. https://doi.org/10.3402/qhw.v9.23759  

Land   
Databas  

Sverige  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att beskriva betydelsen av att föräldrar stöttar sina barn under vård, från föräldrars 
perspektiv.   

Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats  
Fenomenologisk design  

Urval  21 föräldrar deltog som valdes ut av sjuksköterskor. Kravet var att föräldrarna kunde förstå och 
prata svenska, att deras barn var i åldern tre till 7 år och att barnet inte led av en akut eller 
livshotande sjukdom.  

Datainsamling  Datainsamlingen pågick från våren 2011 till sommaren 2012. Det gjordes totalt 21 inspelningar 
som innefattade fysiska intervjuer,   

Dataanalys  En reflekterande strategi användes, så kallad RLR, som står för “A reflective lifeworld research”.   
Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Att se sitt barn genomgå vårdmoment, som barnet inte är bekväm med, kan det påverka 

föräldrarnas förmåga att stötta. Föräldrar stöttade sina barn genom att uppmärksamma hur deras 
barn betedde sig i relation till det vårdmoment barnet genomgick. Föräldrar försökte även få mental 
kontroll under situationen genom att inte tänka på deras egen ångest och oro. I dessa situationer 
behövde föräldrar vårdpersonals stöd.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.   

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 8 
Referens  Naifeh Khoury, M., Huijer, H. A. S. & Doumit, M. A. A. (2013). Lebanese parents’ experiences 

with a child with cancer. European Journal of Oncology Nursing, 17(1), 16–21. https://doi-
org.ezproxy.bib.hh.se/10.1016/j.ejon.2012.02.005 

Land   
Databas  

Libanon  
PubMed  

Syfte  Syftet var att undersöka hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med cancer. 
Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats  
Fenomenologisk design  

Urval  Antalet deltagare valdes under studiens gång. Antalet stoppades då man ansåg att det inte 
framkom ny information från deltagarna. Kraven var att deltagarna kunde prata arabiska, bo i 
Libanon, vara förälder till ett barn som för närvarande har cancer och att de skrev under ett avtal 
om att det var okej att bli intervjuad.   

Datainsamling  12 föräldrar till 12 barn intervjuades. Frågorna handlade mycket om känslor, hanteringen av deras 
barns diagnos, behandling och eventuella framsteg i barnets behandling.  

Dataanalys  För att analysera föräldrarnas svar användes den fenomenologiska 
metoden Heideggerian metoden. Detta är en sorts filosofisk metod där man försöker förstå ett 
fenomen och sedan jämför det med den vetenskapliga förklaringen till fenomenet. Fenomenet i 
detta fall var den mänskliga upplevelsen av att ens barn får cancer. Varje svar analyserades som en 
helhet för att få en allmän förståelse av förälderns upplevelse. Forskarna jämförde sina resultat 
varannan vecka. Resultaten delades sedan in i kategorier för att sedan kunna skapa olika teman.   

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Studien anses kunna hjälpa vårdpersonal att bättre förstå de erfarenheter och utmaningar som en 

förälder går igenom. Vid en bättre förståelse blir det enklare för vårdpersonal att ge det stöd och 
kommunikation som krävs för att en förälder ska känna sig trygg och lugn. Då föräldrar kände sig 
stöttade blev de även mer trygga i sin roll då de vårdade sitt barn.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.   

 

 



BILAGA C  

 

Artikel 9 
Referens  Watt Shepherd, E.J. & Woodgate, R.L. (2011). A Journey Within a Journey: The Lived 

Experience of Parents Who Do Not Live Near Their Child’s Tertiary Cancer Center. Journal 
of Pediatric Oncology Nursing, 28(4), 231-243. https://doi.org/10.1177/1043454211409583  

Land   
Databas  

Kanada  
Cinahl  

Syfte  Syftet var att beskriva hur föräldrar påverkas av att ha ett barn med cancer och inte bo nära 
det sjukhus där barnet får sina behandlingar. 

Metod:   
Design  

Kvalitativ ansats  
Fenomenologisk design  

Urval  Forskarna valde deltagare med barn som hade blivit botade från deras cancer med hjälp av 
behandling och hade långa avstånd från cancercentrat för eftervård. Deltagarna som valdes ut 
skulle vara vid 18 års ålder eller äldre, hade förmåga att prata, läsa och skriva engelska, att 
barnen hade diagnostiserats mellan 0- 18 års ålder samt att föräldrarna och barnen hade långa 
avstånd från cancercentret. Där forskarna inkluderade dem som hade en timmes färd eller 
mer till cancercentret. Forskarna skickade ut 22 brev till föräldrar med barn som hade 
avslutat sin cancerbehandling under de senaste 3 månaderna till 5 år. 5 föräldrar godkände till 
att delta i studien.     

Datainsamling  Forskarna påbörjade datainsamling under november 2019. Varje förälder deltog i 
semistrukturerade öppna intervjuer, på valfri plats som deltagaren valt ut. Längden på 
intervjuerna varierade mellan 45 minuter och 1,5 timmar där de fick svara på frågor. För att 
kunna bevara trovärdigheten så spelades intervjuerna in och transkriberades. Anteckningar 
togs efter varje intervju och som sammanställdes.    

Dataanalys  Dataanalysen skedde samtidigt som datainsamlingen. Inspelningarna från datainsamlingen 
lyssnades på och jämfördes med varandra. Det gjordes sedan en tematisk analys där 
materialet delades in i teman. En större förståelse kunde då bildas om föräldrars 
upplevelser och skillnaderna mellan dem. Under analysen tog man hänsyn till vad barnet 
hade för diagnos, ålder vid diagnos, eventuella syskon och hur lång tid barnet varit 
cancersjukt.   

Bortfall  Det fanns inga bortfall i studien. 
Slutsats  Studien visade att föräldrar är beredda att resa långt för att deras barn ska få den bästa 

vården, då resor till och från sjukhuset var en naturlig del av processen. Många föräldrar hade 
också tillgång till lokal vårdpersonal som visat stort intresse i att hjälpa till då barnet var 
hemma. Detta underlättade förstås. Däremot hade de föräldrar, som inte hade vårdpersonal 
nära hemmet, likvärdiga erfarenheter av att behöva resa långt till sjukhus. Samtliga föräldrar 
upplevde likvärdiga känslor av oro över att barnet skulle bli sjukt igen då barnet var hemma.   

Vetenskaplig   
kvalitet  

Grad I enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmall.   
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