
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp

När vardagen vänds upp och ner

Sjuksköterskans stöd till föräldrar vars barn har fått
en cancerdiagnos

Anna-Carin Nilsson och Samia Tannoury

Omvårdnad - vetenskapligt arbete 15 hp

Varberg 2015-01-12



 

 

 

 

 

 

 

 

När vardagen vänds upp och ner 
 

Sjuksköterskans stöd till föräldrar vars barn 
har fått en cancerdiagnos 

 

Författare: Anna-Carin Nilsson 
 Samia Tannoury 
  
 

 

 
Ämne  Omvårdnad 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 2014 
  



 

Sammanfattning 
 
I Sverige upptäcks varje år cirka 250 fall av cancer bland barn och ungdomar under 
15 års ålder. Den tredje vanligaste mottagaren av vård i Sverige är barn, vilket innebär 
att föräldrar till ett barn med cancer påverkas negativt i vad gäller förvärvsarbete, 
ekonomi och livskvalitet. Föräldrarna tvingas konfronteras med flera fysiska, 
emotionella och psykosociala problem i samband med barnets behandling. I denna 
situation, då föräldrar tillsammans med sitt cancersjuka barn kommer i kontakt med 
hälso- och sjukvården skapas en ny livssituation för hela familjen. För att 
sjuksköterskan ska vara ett gott stöd i omvårdnaden av barnet, är det relevant att 
belysa föräldrars upplevelser för att förstå vilka behov som finns. Syftet med denna 
studie är att föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancerdiagnos ska belysas 
och i samband med det; sjuksköterskans stöd. Resultatet speglas i tre kategorier: Stöd 
genom information och kommunikation, Stöd genom att minska belastning och Stöd 
genom delaktighet. Sjuksköterskans stöd är betydande för föräldrars upplevelse av 
trygghet och deras coping. Det kan åstadkommas genom god information, bedömning 
av praktiska problem och lyhördhet inför föräldrars behov. För att sjuksköterskan ska 
vara det bästa stödet är det viktigt att han/hon har kunskap om chock- och 
krishantering samt copingstrategier. I framtida forskning skulle enbart sjuksköterskans 
stöd till föräldrar med barn med cancer belysas eftersom många artiklar beskriver 
”sjukvårdsteamet” och ”sjukvårdspersonal”. Det skulle kunna ge ytterligare värdefull 
information och bidra till kunskapsutveckling hos sjuksköterskor, som träffar barn 
med cancer och deras föräldrar. 
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Abstract 
 
There are about 250 cases of cancer among children and youth, under the age of 15, 
discovered each year in Sweden. The third most common recipient of care in Sweden 
is children. The parents of a child with cancer are greatly affected adversely in terms 
of employment, economy and quality of life. These parents are forced to face many 
physical, emotional and psychosocial problems during the child´s treatment. In 
situations like these, when parents with their children with cancer comes in contact 
with the health care system, a new living situation is created for the whole family. It is 
relevant to highlight the parent´s experiences and that the needs are understood since 
the nurse has to be supportive in the care of the child. The aim of this study is that 
parents experiences of having a child with cancer diagnosis should be highlighted and 
related to that; the support from the nurse. The result is outlined into four categories: 
support through information and communication, support by reducing the load and 
support through participation. The support of the nurse is important of the parent´s 
perception of feeling safe and their coping. That can be accomplished thourough 
information, estimation of practical problems and sensitivity to the needs of the 
parents. There is a need for the nurse to know the shock and crisis management and 
coping strategies to be the best support. Many articles describe the “care team” and 
“health care professionals”, therefore assistance of the nurse to parents of children 
with cancer could be focused on in future research to provide further valuable 
information and contribute to skills development in caring.



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1	  
Bakgrund ..................................................................................................... 1	  

Barncancer................................................................................................ 1	  
Föräldrar i chock ....................................................................................... 2	  
Coping....................................................................................................... 2	  
Stöd  ....................................................................................................... 3	  

Problemformulering ..................................................................... 5	  

Syfte ............................................................................................... 5	  

Metod ............................................................................................. 5	  

Datainsamling ............................................................................... 5	  

Inklusionskriterier ........................................................................ 7	  

Databearbetning ........................................................................... 8	  

Etiska överväganden ................................................................... 8	  

Resultat ......................................................................................... 9	  
Stöd genom information och kommunikation ......................................... 9	  
Stöd genom att minska belastning ......................................................... 10	  
Stöd genom delaktighet ........................................................................... 12	  

Diskussion .................................................................................. 13	  
Metoddiskussion ...................................................................................... 13	  
Resultatdiskussion ................................................................................... 15	  

Konklusion .................................................................................. 18	  

Implikation .................................................................................. 18	  

 
 
Referenser 

Bilagor 

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

 



 

 

 

 



 

 1 

Inledning  
 
I Sverige upptäcks varje år cirka 250 fall av cancer bland barn och ungdomar under 

15 års ålder. Leukemier och lymfom utgör cirka 40 procent emedan hjärntumörer och 

andra cancerformer utgör cirka 30 procent (Socialstyrelsen, 2013). Hos barn växer 

tumörer snabbare och mer aggressivt än hos vuxna (Ibid.). Den tredje vanligaste 

mottagaren av vård i Sverige är barn, vilket innebär att föräldrar till ett barn med 

cancer påverkas negativt i vad gäller förvärvsarbete, ekonomi och livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2014).  
I kontakten mellan hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar till barn med cancer, är 

ett av de största problemen att föräldrars behov och önskningar inte alltid uppfylls 

(Fink & Rosendahl, 2013). Det kan leda till konsekvenser som frustration och 

bristande tillit gentemot den sjukvårdspersonal som familjen är beroende av. Det 

ingår i sjuksköterskans arbetsuppgifter att vara ett stöd till familjen så att den bästa 

omvårdnad i barnets vård möjliggörs (Socialstyrelsen, 2005).  

Enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod, har sjuksköterskan fyra 

huvuduppgifter: främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Forskning visar att sjuksköterskan bör 

stärka föräldrarna under sjukdomsprocessen så att de upplever en dräglig livskvalitet 

och orkar vara delaktiga i barnets vård (Gage, 2013).  

 

Bakgrund  

 
Barncancer 
Cancerprocessen varierar hos olika människor beroende på vilken typ av tumör 

personen drabbas av, en del former ger ett långsamt sjukdomsförlopp medan andra 

har ett dramatiskt och hastigt förlopp (Socialstyrelsen 2013). Diagnoserna hos barn 

delas vanligtvis in i tre grupper: leukemier, hjärntumörer och andra solida tumörer, 

varav leukemier är vanligast (Hagelin, 2008). Orsaken till cancer hos barn och 

ungdomar är oftast okänd, men ärftliga faktorer spelar en stor roll vid vissa former av 

cancer. Behandlingen pågår ofta under långa perioder och är påfrestande för både 

barnet och familjen (Kerr, Harrison, Medves & Tranmer, 2004). Efter behandlingen 

ska barnet fortsätta sin normala utveckling och gå igenom pubertet med fertiliteten 
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bevarad (Barncancerfonden, 2014). Dessutom är det viktigt för en tonåring att 

han/hon ser ut som andra tonåringar. En cancerbehandling kan bland annat leda till att 

barnet tappar håret vilket kan vara svårt för barnet att acceptera (ibid.). Idag blir över 

75 % av barn med cancer botade, ändå är cancer den vanligaste orsaken till död hos 

barn under 15 års ålder (Socialstyrelsen 2013), men utvecklingen inom diagnostik och 

behandling går ständigt framåt (Hagelin, 2008). I den tidiga forskningen var fokus 

framförallt på barnets situation, men under det senaste decenniet har barnets familj 

mer och mer involverats och stått i fokus för forskningen (Carlsson, 2007). Idag 

präglas barnsjukvården av att föräldrar på olika sätt deltar i barnets vård och ständigt 

är närvarande (Hallström, 2009). Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att vägleda, 

undervisa och stödja barnet och familjen till en god vård (Kars, Grypdonck & Van 

Delden, 2011).  

 

Föräldrar i chock 

När en förälder får besked om att ens barn har cancer innebär inte bara ett hot om att 

mista barnet, det innebär också en plötslig genomgripande förändring av familjens liv 

(Hagelin, 2008; Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2007). Ett barns 

cancerdiagnos upplevs av föräldrar som en stor känslomässig chock och ett avbrott i 

familjens vardag (Jones, 2012). Allt blir kaos och föräldrar kan känna att de inte har 

någon kontroll över situationen (Hagelin, 2008). Från tidpunkten för diagnosen, ställs 

hela familjen inför en ny verklighet, som kan upplevas både hotfull och förvirrande 

(Jones, 2012). Föräldrarnas känslomässiga reaktioner kan bland annat innefatta rädsla, 

misstro, ilska, ångest, förvirring, hopp, oro och chock. I samband med hela barnets 

sjukdomsförlopp upplever föräldrar flera olika stressfaktorer (Kars et al., 2011; Kerr 

et al., 2004). Cullberg (2011) hävdar att när någon i familjen drabbas av sjukdom 

kommer de andra i familjen att drabbas på något sätt, såsom en krisreaktion, vilken är 

ett psykiskt stresstillstånd och en naturlig reaktion hos varje familjeindivid på det hot 

barnets diagnos innebär.  

 

Coping 

Året 1984 definierade Lazarus och Folkman ordet coping som en konstant förändring 

av kognitiva och beteendemässiga ansträngningar för att klara yttre och inre 

påfrestningar, vilket är påfrestande och resurskrävande för individen (Hellbom, 2007). 

Enligt Lazarus och Folkman förklarar begreppet coping hur en individ uppfattar en 
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situation, hur de egna resurserna uppfattas i denna situation och hur han/hon kognitivt 

och beteendemässigt hanterar situationen. Begreppet ”coping” kan tolkas och 

definieras som det sätt individen använder sina kognitiva och emotionella resurser för 

att klara av det hot mot den egna existensen en allvarlig sjukdom innebär (Phelps, 

Lauderdale, Alcorn, Dillinger, Balboni, Van Wert, Van der Weele & Balboni, 2012). 

Relationen mellan en stressfylld händelse, stressor (Norberg, Lindblad & Boman, 

2005) och coping, är enligt Lazarus och Folkmans definition en dynamisk relation 

(Hellbom, 2007). Dynamiken i coping uppstår när de resurser, värderingar och 

personliga åtaganden individen har till förfogande möter de resurser, krav och 

begränsningar omvärlden har och bildar en mängd aktioner och reaktioner hos 

individen (Hellbom, 2007; Norberg et al., 2005). Copingprocessen inleds med primär 

uppskattning där individen tolkar och uppfattar en händelse eller något som sker. 

Denna process fortsätter med en sekundär uppskattning där individen uppfattar de 

egna resurserna och möjligheter till att hantera det som har hänt (Hellbom, 2007). Om 

individen uppfattar att en situation kan innebära ett hot mot den egna existensen där 

förlust eller allvarlig sjukdom (Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2005) kan ingå, inleds 

en hanteringsprocess där ansträngningarna fokuseras på problemhantering, 

problemlösning och hantering av känslor (Hellbom, 2007; Norberg et al., 2005). 

Denna process sker både medvetet och omedvetet enligt (Hellbom, 2007). Det sätt 

som individen specifikt agerar på för att hantera en situation, är en copingstrategi 

(Ellis, Williams, Wagland, Bailey & Molassiotis, 2013; Norberg et al., 2005), vilken 

kan delas upp i två huvudkategorier; problemfokuserad- och emotionsfokuserad 

coping. Problemfokuserad coping innebär att genom att exempelvis aktivt söka 

information eller genom problemlösning försöka lösa situationen emedan 

emotionsfokuserad coping innebär exempelvis förnekelse eller att minimera 

betydelsen av situationen genom att undvika att tänka på den eller ägna sig åt 

önsketänkande och därmed försöker att dämpa de känslomässiga reaktionerna 

(Hellbom, 2007; Ellis et al., 2013; Norberg et al., 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser till varje familjeindivids behov, för att på bästa sätt vara ett stöd i 

hans/hennes kognitiva och emotionella coping (Hellbom, 2007; Norberg et al., 2005).  

 

Stöd 

Synonymer till begreppet "stöd" är bland annat: stötta, hjälp, support, skydd, sympati 

och instämmande (Walter, 1995). Enligt Orem (2001) bör det när hjälpen ges tas 
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hänsyn till den hjälpbehövandes livssituation. Sjuksköterskor kan vara stödjande till 

patienter och närstående genom att delge sin kunskap och erfarenhet (Orem, 2001; 

Tomlinson, Bartels, Hendershot, Maloney, Ethier & Sung, 2011). Genom att patienter 

och närstående får tillräcklig information, och på den nivå den kan mottas i den 

aktuella situationen (Tomlinson et al., 2011), upplever de en ökad känsla av kontroll 

och de blir förberedda på vad som ska hända. Detta kan ge en upplevelse av att kunna 

hantera situationen (Orem, 2001). Orem (2001) betonar även att sjuksköterskan kan 

ge det stöd som behövs genom att handla på ett ändamålsenligt sätt gentemot patient 

och närstående i konkreta situationer. Orem (2001) beskriver fem hjälpmetoder som 

kan vara nödvändigt att sjuksköterskan använder sig av för att kunna ge adekvat 

omvårdnad: Göra något eller handla för en annan person innebär att sjuksköterskan 

använder sin omvårdnadskapacitet som innefattar vägledning och stöd för att uppnå 

bestämda mål för patienten och närstående och ges i samarbete med alla 

familjemedlemmar. Handleda en annan person är när sjuksköterskan vägleder 

patienten och närstående i samband med planeringen och utförandet av 

omvårdnadshandlingar, så att de närstående känner sig delaktiga och upplever 

trygghet i att utföra omvårdnadshandlingar. Handledningen förutsätter god 

kommunikation mellan sjuksköterskan samt familjemedlemmarna och kan bestå av 

förslag, råd, rekommendationer, anvisningar, instruktioner och tillsyn. Ge fysiskt och 

psykologiskt stöd är när sjuksköterskan ger uppmuntran och hjälp, vilket skapar 

trygghet hos familjemedlemmarna och bidrar till att bemästra svåra situationer. 

Genom att enbart vara närvarande, att lyssna, visa förståelse och genom beröring kan 

sjusköterskan ge det stöd som behövs. Skapa en miljö som främjar utveckling och 

undervisa innebär att sjuksköterskan hjälper patient och närstående att sätta upp mål 

som kan motivera till att ta initiativ till handlingar som förverkligar dessa mål. 

Sjuksköterskan har ett ansvar i att upprätthålla en god social vårdmiljö som främjar 

utveckling, delaktighet, ansvar och lärande. Undervisa är aktuellt när sjuksköterskan 

är medveten om patienten och närstående är psykologiskt förberedda på att lära sig 

och orkar ta in den information som sjuksköterskan vill förmedla. Sjuksköterskan bör 

motivera familjemedlemmar för lärande genom att hjälpa dem att inse betydelsen av 

det som ska läras och samtidigt se till det behov av kunskap som finns hos varje 

individ (ibid.).  
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Problemformulering 
Föräldrar till barn med cancer tvingas att möta flera fysiska, emotionella och 

psykosociala problem i samband med barnets behandling. Ett stort behov av stöd 

skapas i situationen där sjuksköterskan har en viktig roll i den specifika omvårdnaden. 

För att sjuksköterskan ska kunna vara ett gott stöd, är det därför viktigt att belysa 

föräldrarnas upplevelser då deras barn behandlas för cancer.  

 
Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskans stöd med utgångspunkt från föräldrarnas 

upplevelser av att ha ett barn med cancerdiagnos. 

 

Metod 
Studien är genomförd som en litteraturstudie i enlighet med Forsberg & Wengström 

(2013). Vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats valdes. Den 

kvalitativa metoden fokuserar på att förstå människans subjektiva upplevelser av 

omvärlden och den kvantitativa metoden syftar till att se samband och förklaringar av 

olika företeelser (Forsberg & Wengström, 2013). Resultaten på artiklarna har 

kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  

 

Datainsamling 
Datamaterialet till litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl, PubMed och 

SveMed+. Vid en sökning i en databas är resultatet beskrivet i antal träffar (Forsberg 

& Wengström, 2013). Sökorden formulerades utefter den information som 

eftersöktes, då Östlundh (2012) anger att sökorden ska formuleras utifrån valt syfte 

och problemområde. Sökord, som användes, var: ”neoplasm”, ”child”, ”parents”, 

”experiences”, ”support” och ”nurse” enligt boolesk söklogik med orden AND 

emellan för att finna förbindelser mellan sökorden och för att få fram ett mer specifikt 

resultat. En del sökord trunkerades med hjälp av asterisktecknet (*) för att nå alla 

böjningar av begreppet (Östlundh, 2012). De sökord som trunkerades var: parent*, 

support*, experience* och nurse* (se bilaga A). Litteratursökningen påbörjades  

enligt Östlundh (2012), som innebar ett mer systematiskt tillvägagångssätt för att 

informationsområdet skulle specificeras. De titlar på artiklarna, som ansågs motsvara 
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syftet, där lästes även abstraktet. Om abstraktet stämde överrens, lästes hela artikeln 

med fokus på inledning, resultat och sammanfattning.  

 

Sökningen påbörjades i databasen Cinahl, där de olika sökorden utformades i ”subject 

heading list”. Ämnesorden, som användes genom Major Heading [MH], var 

”Childhood Neoplasms” i kombination med sökorden "parent*", "experience*" och 

"support*”. Ämnesorden och sökorden uppfattades vara relevanta mot syftet, och 

valdes därför till den första artikelsökningen. Utav 71 artiklar lästes 25 abstract, som 

ansågs relevanta, då titeln gav intryck av att beskriva föräldrars perspektiv. Av de 

artiklarna bedömdes nio motsvara syftet, vilka därefter granskades. De fyra artiklar 

som exkluderades, var om sjuksköterskans perspektiv och därefter återstod fem till 

resultatet. Då den första sökningen inte gav ett tillräckligt antal relevanta 

resultatartiklar, genomfördes ytterligare en sökning. För att få fram ytterligare artiklar, 

som var relevanta gentemot studiens syfte, utökades sökningen med ordet "nurse*", 

vilket resulterade i 23 artiklar. Utav dessa, granskades åtta abstract där titeln ansågs 

beskriva föräldrars perspektiv, varav två bedömdes motsvara syftet och ingå i 

resultatet eftersom de hade ett innehåll som motsvarade syftet (se bilaga B).  

 

Två manuella sökningar genomfördes i Cinahl. Enligt Östlundh (2012) kan 

artikelsökning genomföras manuellt genom att exempelvis söka i referenslistor i 

andra artiklar, vilket gjordes i föreliggande litteraturstudie. Två artiklar granskades 

därefter och eftersom de motsvarade syftet ingår de i resultatartiklarna (se bilaga B).  

 

Nästa sökning utfördes i databasen PubMed där MeSH-Termer såsom [Mesh] 

"Neoplasms" i kombination med [Mesh] "child", [Mesh] "parents", [Mesh] "social 

support" användes. Nittiosju artiklar hittades, varav 20 abstract lästes, vilka bedömdes 

beskriva föräldrars perspektiv. Av fem artiklar, som granskades, togs två bort då de 

inte tog upp etiska överväganden, vilket sågs som en svaghet. Till resultatet valdes tre 

artiklar, som motsvarade syftet. Ytterligare en sökning upprepades och utökades med 

ordet [Mesh] "life change events", för att få fram ett mer specifikt innehåll relaterat 

till syftet. Då påträffades tio artiklar, varav tre abstract lästes och som gav intryck av 

att beskriva föräldrars perspektiv. Till resultatet återstod en artikel, vilken valdes (se 

bilaga B). Fem av artiklarna, som hittades i Cinahl, fanns även med i PubMed.  
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I SveMed+ användes även MeSH-Termer "Childhood neoplasms" i kombination med 

sökorden "parents", "experience" och "support", men sökningen gav inga relevanta 

träffar. Sökningen upprepades med att använda MeSH-Termer "Childhood 

neoplasms" i kombination med sökorden "parents" och "nurse", vilket ledde till 31 

träffar där tio abstract gav intryck av att beröra föräldrars perspektiv. Inget av 

abstracten tycktes motsvara syftet och därför valdes inga artiklar att ingå i studien (se 

bilaga B). 

 

För att utvärdera den vetenskapliga kvaliteten, granskades artiklarna enligt Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ respektive kvantitativ metod. De 

etiska övervägandena i studierna kontrollerades och samtliga artiklar var av god etisk 

kvalitet, eftersom de var godkända av etisk kommitté och/eller sjukhuskommitté 

och/eller deltagarna i studien. De utvalda artiklarna är sammanfattade och redovisas i 

respektive artikelöversikt (se bilaga C). 

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle innefatta föräldrars upplevelser samt vilket 

stöd de fick i samband med och under den tid som följde efter att deras barn fått en 

cancerdiagnos. Inga begränsningar gjordes i studien med avseende på var i 

sjukdomsförloppet barnet befann sig. Artiklar med föräldrar till barn som avlidit, 

inkluderades i studien, eftersom de här artiklarna ansågs innehålla värdefull 

information. Barnen med en cancerdiagnos skulle vara i åldrarna 0-18. Inga 

avgränsningar till vilka länder studierna var genomförda i, gjordes. Däremot skulle 

artiklarna vara skrivna på engelska, då Forsberg & Wengström (2013) menar att 

språkbegränsningar bör användas. Artiklarna skulle även innehålla ett abstract då 

Östlundh (2012) anger att utvalda sökord finns med i artikelns sammanfattning. 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som innehöll upplevelser av stöd från det sjuka barnets perspektiv 

exkluderades.  
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Databearbetning 
Slutligen gick 13 artiklar vidare efter granskningen. Artiklarna lästes flera gånger 

individuellt för att få en uppfattning om innehållet och för att olika tolkningar av 

texterna eventuellt skulle framkomma. En diskussion över likheter och skillnader i 

studiernas resultat utfördes för att få en tydlig sammanfattning av ämnet. En 

färgkodning av återkommande begrepp i artiklarna genomfördes för att kondensera 

innehållet, vilket ledde fram till fyra teman: information, kommunikation, psykisk 

påfrestning och socialt stöd. Ytterligare en djupare analysering av de fyra teman 

genomfördes därefter. Teman information och kommunikation visade sig höra 

samman, bland annat genom att föräldrar flera gånger beskrev kommunikationen 

samtidigt som information gavs, vilka till slut bildade tre kategorier, som redovisas i 

resultatet: stöd genom information och kommunikation, stöd genom att minska 

belastning och stöd genom delaktighet.  

 

Etiska överväganden 
Enligt Forsberg & Wengström (2013), ökar det vetenskapliga värdet i materialet om 

artiklarna innehåller ett etiskt övervägande från en etisk kommitté eller om informerat 

samtycke från deltagarna tas upp. Då artiklarna bearbetades genomfördes en 

granskning av hur de etiska övervägandena var beskrivna. Det visade sig att samtliga 

artiklar hade välbeskrivna etiska överväganden, där en eller flera etiska kommittéer 

hade godkänt studierna. I flertalet utav artiklarna, hade skriftlig eller muntlig 

information kring studiens etiska aspekter getts till deltagarna och deras eventuella 

samtycke till deltagande beskrevs. Föräldrar till barn med cancer befinner sig i en 

utsatt situation, eftersom de tvingas genomgå påfrestande behandlingar och 

omvårdnadsmoment tillsammans med barnet. Trots detta, är det viktigt att 

omvårdnaden till de här föräldrarna och deras familjer ska förbättras, finns det en 

nytta i att ny kunskap kommer fram om deras situation. Därför är det av stor betydelse 

att etiska ställningstaganden är gjorda med syfte att skydda familjers integritet, 

sårbarhet och utsatthet (Helsingforsdeklarationen, 2008; Sykepleiernes Samarbeid i 

Norden, 2003; Vetenskapsrådet, 2011).  
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Resultat 
 

Stöd genom information och kommunikation 
Föräldrar till barn och ungdomar med cancer uppgav att när de fick tillräcklig och 

tydlig information om cancern hjälpte detta dem att hantera den känslomässiga 

situation, som uppstod (Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow & Hallström, 2012; 

Huang, Mu & Chiou, 2008; Soanes, Hargrave, Smith & Gibson, 2009; Svavarsdottir 

& Sigurdardottir, 2013). En god kommunikation och upprepning av informationen var 

viktig för föräldrarnas trygghet, då de kunde känna en viss kontroll över situationen 

(Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Schweitzer, Griffiths & Yates, 2011; Soanes et al., 

2009; Wong & Chan, 2006). Kaos minskade och en känsla av kontroll skapades 

(Hanson et al., 2012; Soanes et al., 2009; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013). Det 

upplevdes frustrerande, stressande och oroande av föräldrar att de i början av barnets 

behandling hade en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonalen undanhöll viktig 

information (Björk et al., 2005; Soanes et al., 2009). Föräldrar rapporterade att de inte 

var nöjda med antalet informationstillfällen som gavs, (Pöder & Von Essen, 2009; 

Soanes et al., 2009), men att de tillfällen som gavs var till stor nytta och hade en 

lugnande effekt (Hansson et al., 2012; Pöder & Von Essen, 2009). Det var av stor 

betydelse för föräldrar att kontinuerligt få veta detaljer kring barnets tillstånd 

(Kreicbergs, Lannen, Onelov & Wolfe, 2007; Soanes et al., 2009; wong & Chan, 

2006). Att få information om vad som skulle ske upplevdes som viktigt (Huang et al., 

2008; Soanes et al., 2009; Wong & Chan, 2006), men för mycket information 

samtidigt och på en för hög nivå, blev överväldigande, speciellt under den första tiden 

som var en förvirrande period och information var svår att ta in (Björk, Wiebe & 

Hallström, 2009; Soanes et al., 2009). I en studie av Huang et al. (2008), beskriver 

föräldrarna hur duktiga sjuksköterskor var att undervisa och ge dem grundläggande 

information och att undervisningen anpassades efter barnet och föräldrarnas situation 

(ibid). Ibland fanns det inte utrymme för att uttrycka känslor eller få stöd och 

information, vilket ledde till en försämring av relationen mellan sjuksköterskan och 

föräldrarna (Björk et al., 2009; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013) samt att 

föräldrarnas välbefinnande och hälsa minskade (Björk et al., 2009).  
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Det framkom att många föräldrar fick stöd genom att kommunicera med andra 

föräldrar till barn med cancer, då de förstod varandras erfarenheter väl (Huang et al., 

2008: Rosenberg-Yunger, Granek, Sung, Klaassen, Dix, Cairney & Klassen, 2013; 

Schweitzer et al., 2011; Wong & Chan, 2006). Föräldrarna upplevde att andra 

familjer, som befann sig i samma situation, kunde relatera till deras kamp, förstå deras 

oro och upplevde samma känslor (Björk et al, 2005; Rosenberg et al., 2013; Wong & 

Chan, 2006). När föräldrar ansåg att personalen arbetade under hög stress, tvekade de 

att ställa frågor och om de frågade, vågade de inte ställa följdfrågor (Björk et al., 

2009). Med andra familjer i samma situation kunde föräldrarna öppet dela sina 

bekymmer, frustration och kunde ställa frågor utan att uppleva det som störande 

(Björk et al., 2009; Rosenberg-Yunger et al., 2013). 

  
Stöd genom att minska belastning 
När ett barn har cancer ställer det stora krav på föräldrar och orsakar stress, som 

dramatiskt kan påverka familjens dynamik (Huang et al., 2008; Khoury, Huijer & 

Doumit, 2013; Schweitzer et al., 2011). Chocken efter diagnosen påverkar inte bara 

det sjuka barnet utan hela familjekretsen, speciellt mamman och pappan (Hansson et 

al., 2012; Khoury et al., 2013; Schweitzer et al., 2011; Wong & Chan, 2006). En del 

föräldrar avslöjade att deras liv förändrades i samma ögonblick de fick veta att deras 

barn har cancer (Björk et al., 2005; Schweitzer et al., 2011). Trots att överlevnaden 

efter en cancersjukdom har ökat bland barn de senaste åren, är det fortfarande en 

förkrossande diagnos för familjemedlemmar och en sjukdom som allvarligt stör 

familjens vardag (Björk et al., 2009; Khoury et al., 2013; Schweitzer et al., 2011). 

Den medicinska behandlingen upplevdes påfrestande av föräldrar och övrig familj 

och den långa varaktigheten av sjukhusvistelser påverkade dem både fysiskt och 

psykiskt (Björk et al., 2005; Hansson et al., 2012; Khoury et al., 2013). Majoriteten av 

föräldrarna upplevde att trötthet, sorg, frustration och oro tog över deras liv och 

vardag (Björk et al., 2009; Huang et al., 2008; Khoury et al., 2013; Schweitzer et al., 

2011; Wong & Chang, 2006). Enligt Wong & Chan (2006) uppskattade föräldrar när 

sjuksköterskor gav känslomässigt stöd, det hjälpte dem att komma över deras oro och 

osäkerhet, som de frekvent kände. Föräldrarna mådde även bättre när sjuksköterskor 

förmedlade hopp och hade en positiv attityd, eftersom de tyckte att barnet blev mindre 

oroligt då (Wong & Chan, 2006), vilket hjälpte barnet och föräldrarna att sätta upp 

mål som de kunde sträva efter.  



 

 11 

Praktiska problem i vardagen var något föräldrarna upplevde som mycket svårt att 

klara under barnets behandling, vilket ledde till försämrad livskvalitet (Björk et al., 

2009; Hansson et al., 2012; Khoury et al., 2013). De fann att vardagen krävde mycket 

planering och dagliga aktiviteter ägnades kring barnets medicinska behov (Björk et 

al., 2009; Hansson et al., 2012; Schweitzer et al., 2011). Trots det strävade föräldrar 

efter att upprätthålla sin vardag så normal som möjligt för hela familjen (Björk et al., 

2009; Schweitzer et al., 2011). Alla i familjen försökte fokusera på positiva saker, 

istället för deras störda familjeliv, genom att tänkta att det kunde ha varit värre och att 

andra familjer kunde ha det tuffare än vad de hade (Björk et al., 2009; Hansson et al., 

2012; Schweitzer et al., 2011, Wong & Chan, 2006). Genom att känna hopp om 

framtiden var en hjälp för föräldrarna att hantera stress och oro, något som de 

upplevde hela tiden (ibid.).  

 

För många familjer med ett barn med cancer, innebar det att de tvingades ge upp sitt 

vardagliga liv för att vara delaktiga och involverade i barnets vård och behandlingar 

(Hansson et al., 2012; Kelly & Kelly, 2012; Schweitzer et al., 2011). Syskon och 

föräldrar påverkades av situationen genom att en familjemedlem ständigt behövde 

vara närvarande (Schweitzer et al., 2011). Detta ledde till betydande ekonomiska 

påfrestningar för familjerna, vilket i sin tur kunde påverka föräldrarnas 

känslomässiga, fysiska och sociala hälsa (Khoury et al., 2013; Rosenberg-Yunger et 

al., 2013). De flesta föräldrar behövde ta ledighet från arbetet för att vårda sitt sjuka 

barn och då minskade summan pengar till hushållet (Huang et al., 2008; Rosenberg-

Yunger et al., 2013; Wong & Chan, 2006). En del föräldrar utryckte att de behövde 

stöd och förståelse från arbetsgivare och vårdpersonal (Björk et al., 2009; Kelly & 

Kelly, 2012), emedan andra föräldrar tyckte att de fick ett enormt stöd av sin 

arbetsplats samt att arbetsgivaren visade förståelse till situationen (Schweitzer et al., 

2011). Detta ledde till att föräldrarna upplevde tröst och stressen minskades (ibid.). 

 

En pappa beskrev ett samtal med sin chef:  

"Min chef sa att det hade varit svårt för dem sedan jag hade varit borta och påpekade 

att det hade varit ett problem för företaget eftersom det hade kostat dem mycket 

pengar att behöva reducera produktionen." (Björk et al., 2009, s.426). 

 

En 42 årig mamma till en åtta- årig flicka med cancer säger: 
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"Jag uppskattar min arbetsplats och stödet jag fick från min arbetsgivare. Jag fick 

samma lön när Erica var på sjukhus och fick ändra mina timmar på ett sätt som 

passade mig". (Schweitzer et al., 2011, s.712). 

 

När föräldrar inte bemöttes med förståelse från omgivningen, ledde det till att 

föräldrarna blev ledsna och frustrerade (Björk et al., 2009). 

 

Stöd genom delaktighet  
Efter upprepad kontakt med sjukvårdspersonal och ständig vistelse i sjukhusmiljö, 

lärde sig de flesta föräldrar hur sjukvårdssystemet fungerade och blev duktiga i att 

vårda barnet och uttrycka sig på ett medicinskt språk (Hansson et al., 2012; Kelly & 

Kelly, 2012; Rosenberg-Yunger et al., 2013; Schweitzer et al., 2011; Soanes et al., 

2009). Genom att sjuksköterskan gjorde föräldrarna delaktiga i barnets omvårdnad, 

upplevde föräldrar att de hade blivit experter på barnets symtom och behandling 

(Björk et al., 2009; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013). Det gav dem någon form av 

kontroll över situationen och en känsla av välbefinnande (Huang et al., 2008; 

Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013). Då föräldrar upplevde att de hade en bristande 

förmåga att ta hand om sitt barn, blev de mer oroliga och rädda och upplevde att de 

tappade kontrollen över situationen (Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013).  

 

För att bli delaktiga på bästa sätt i vården och behandlingen av barnet, försökte 

föräldrar hålla sig välinformerade genom att prata med hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Kelly & Kelly, 2012; Soanes et al., 2009). Majoriteten av 

föräldrar som upplevde behov av att prata med hälso- och sjukvårdspersonal, beskrev 

att de fick möjlighet till det (Huang et al., 2008; Pöder & Von Essen, 2009). 

Kunskapen gav dem möjlighet att förstå och kunna följa med i vårdpersonalens 

samtal (Kelly & Kelly, 2012; Soanes et al., 2009). Enligt föräldrarna kan möjligheten 

att få känna sig delaktig uppnås genom att sjuksköterskan lyssnar på deras åsikter och 

genom att diskutera beslut rörande barnets omvårdnad tillsammans med dem (Pöder 

& Von Essen, 2009). Genom att sjuksköterskan lyssnade på föräldrars oro och 

agerade efter deras önskningar, blev föräldrarna mycket nöjda och upplevde en känsla 

av trygghet, som i sin tur stärkte deras känsla av delaktighet (Pöder & Von Essen, 

2009). Enligt Huang et al. (2008) var det viktigt för föräldrar att känna tillit till 
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sjuksköterskan för att kunna vara delaktiga och de sjuksköterskor som visade ansvar 

och var handlingskraftiga gav en känsla av trygghet (ibid.).  

 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
Cinahl, PubMed och SveMed+ var de databaser, som användes för att söka efter 

artiklar. Rosén (2012) understryker att en litteraturstudie bör omfatta artiklar från mer 

än en databas för att minska risken för att viktig information går förlorad. PubMed 

täcker områden såsom medicin, omvårdnad och odontologi emedan Cinahl omfattar 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi samt i SveMed+ täcks området 

vårdforskning. Eftersom samtliga databaser inkluderar omvårdnadsforskning, var de 

relevanta att söka i (Forsberg & Wengström, 2013). Mesh-termen ”childhood 

neoplasms” användes för att finna artiklar, som var av relevans för syftet och för 

problemformuleringen i studien. Sökningen gav ett stort antal artiklar (71) och 

flertalet av artiklarna hade en titel som inte verkade ta upp föräldrars perspektiv. För 

att få en mer specifik inriktning på artiklarnas innehåll, lades Mesh- termerna: 

”child”, ”parent”, ”social support”, ”experiences” till och kombinerades med booleska 

operatorn AND, som i enlighet med Forsberg & Wengström (2013) kan användas för 

att skapa samband mellan sökorden. Trunkering användes för att nå alla böjningar av 

de olika begreppen (ibid) och ses därför som en styrka i sökningen. En ytterligare 

styrka i sökningen var att fyra artiklar hittades i både Cinahl och PubMed, då sökord 

avgränsats tydligt i litteratursökningarna. I studien kan det ses som en svaghet att 

artiklar från år 2000 ingick i sökningen, dock är den äldsta resultatartikeln från 2005. 

I studien är en annan svaghet att artiklar från endast två databaser användes i studien, 

Cinahl och PubMed. För att utöka sökningen och eventuellt finna fler relevanta 

artiklar, utfördes en sökning i SveMed+. Abstract lästes till de artiklar som verkade ha 

en titel som beskrev föräldrars perspektiv, men resultatet på artiklarna motsvarade 

inte syftet.  

 

Av de 13 artiklar som granskades, var tio kvalitativa och tre kvantitativa. Studiens 

syfte och problemformulering riktas mot föräldrars upplevelser och erfarenheter av 

sjuksköterskans stöd, vilket kan vara en orsak till att majoriteten av de valda 
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granskade artiklarna var kvalitativa. Forsberg & Wengström (2013) beskriver den 

kvalitativa metoden som en tolkning och skapande av förståelsen inför individens 

upplevelse av ett fenomen emedan den kvantitativa metoden kan användas för att 

styrka bevis för vårdåtgärder utifrån evidensbaserad omvårdnad. Trovärdigheten i 

vetenskapliga artiklar kan analyseras för att skapa rekommendationer eller 

beskrivningar för hur vårdåtgärder ska utformas/utföras (Segersten, 2012). Att de 

flesta artiklar var kvalitativa kan ses som en vetenskaplig styrka i den här studien och 

öka trovärdigheten, då resultatet och syftet bygger på upplevelser samt erfarenheter av 

ett fenomen.  

  

Resultatartiklarna granskades och lästes genom flertalet gånger av varje författare, 

med syfte att säkerställa att tolkningar av resultatet stämde överens. En diskussion 

fördes för att upptäcka likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Därefter 

färgkodades återkommande begrepp som motsvarade syftet och utmynnade i de 

övergripande fyra teman: information, kommunikation, psykisk påfrestning och 

socialt stöd. För att ytterligare kondensera innehållet med studiens syfte, delades de 

fyra teman in i tre kategorier: stöd genom information, stöd genom att minska 

belastning och stöd genom delaktighet och är de kategorier som presenteras i 

resultatet. Forsberg och Wengström (2013) menar att skapandet av kategorier ger 

relevanta data för att besvara en studies syfte, vilket denna litteraturstudie kan anses 

göra. 

 

I samtliga resultatartiklar förekom väl beskrivna etiska överväganden och 

tillvägagångssätt, som enligt Forsberg & Wengström (2013) är en styrka. Fokus för 

studiens syfte, är föräldrars erfarenheter av omvårdnad oberoende av deras 

nationalitet och kulturella sammanhang, men med en gemensam nämnare att de har 

barn med cancer. Oavsett härkomst, har föräldrar liknande omvårdnadserfarenheter 

vilket kan stärka generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 2013) i resultatet till 

att gälla föräldrar såväl i Europeiska länder som i länder utanför Europa. Det finns en 

medvetenhet om att hälso- och sjukvården kan skilja sig åt i olika delar av världen 

samt att omvårdnaden kan se olika ut. Dock kan de erfarenheter föräldrar får av 

omvårdnad, oavsett land, ses som kunskap till all personal oavsett utbildning och 

därför kan en viss internationell överförbarhet och ses som en styrka i studien.   
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I litteraturstudien söktes artiklar på engelska, men en del ord och meningar upplevdes 

svårtolkade av författarna. Då det blev ett problem att förstå och tolka innebörden i 

meningar och ord, användes relevanta översättningshjälpmedel för att översättningen 

skulle likna den engelska texten/ordet i möjligaste mån. För att artiklarnas innehåll 

inte skulle förvanskas, eftersträvades ett så neutralt ställningstagande som möjligt hos 

författarna.  

 

Resultatdiskussion  
Föräldrar till barn med cancer upplever stress och oro och i denna studie tydliggörs 

föräldrars upplevelser och behov av stöd, då det är av betydelse för deras mående 

fysiskt, psykosocialt och emotionellt. Föräldrarnas behov av information om allt som 

rörde barnets cancersjukdom förmedlad av sjuksköterskan, var av stor betydelse för 

att de skall uppleva trygghet och vara delaktiga i sitt barns vård. En god 

kommunikation är en viktig del i omvårdnaden (Hansson et al., 2012; Pöder & Von 

Essen, 2009), eftersom det leder till realistiska omvårdnadsmål och ökad trygghet. 

Genom att vara informerad och att ha tillgång till relevant faktakunskap, kan 

möjligheten till förståelse och sökandet efter en lösning på problemet ökas 

(Söderkvist, 2013). Sjuksköterskan har en viktig uppgift i att vara påläst om varje 

patient för att kunna ge tillräcklig information till patienten och även de anhöriga. För 

att minska det psykiska lidandet, som det innebär att inte vara väl informerad, åligger 

ett ansvar hos varje enskild sjuksköterska. I International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod ingår att ”lindra lidande” såväl psykiskt som fysiskt, som en huvuduppgift 

och är således något som varje sjuksköterska bör tillämpa i sin yrkesutövning (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007).  

 

Informationen var överväldigande och svår att ta till sig då den gavs i en kaotisk 

period (Björk et al., 2009; Soanes et al., 2009). Det visar att föräldrar har en minskad 

förmåga att ta till sig information, eftersom de befinner sig i chock (Hallström & 

Lindberg, 2009) och det krävs därför ett speciellt förhållningssätt att möta dem, då 

deras normala sätt att hantera problem och kommunicera med andra är satta ur spel. 

Sjuksköterskan kan stödja dessa föräldrar genom att vara närvarande, att finnas där 

och att lyssna. Enligt Björk et al. (2009) bör informationen anpassas efter situation 

och stadier i samband med barnets diagnos och behandling, med syfte att underlätta 

för föräldrarna att förstå och ta till sig informationen. I krissituationen kan 
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sjuksköterskan ha en viktig och stödjande funktion till familjen genom att ta emot och 

lyssna på de drabbade familjemedlemmarna, som då befinner sig i chockfas 

(Cullberg, 2011). I denna situation är det viktigt att sjuksköterskan är lyhörd samt är 

medveten om vilken information som ska ges och att informationen kan behöva 

upprepas flera gånger, särskilt när det gäller medicinska termer. För föräldrar var det 

viktigt att de fick stöd i de situationer de kände oro, rädsla och upplevde att de 

tappade kontrollen (Soanes et al., 2009). Att de i de här stunderna sökte och erhöll 

information på en nivå de kunde förstå, upplevdes som lugnande och minskande av 

oron (ibid.). Det sätt som information ges på av sjuksköterskor, är någonting 

grundläggande i stödet till föräldrarna och deras känslomässiga hantering (Hansson et 

al., 2012; Soanes et al., 2009; Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013). Då 

sjuksköterskan ger utförlig och tillräcklig information, får närstående och patienter ett 

redskap till problemfokuserad coping, där hanteringsstrategierna är problemlösande 

snarare än undvikande eller förnekande (Hellbom, 2007; Pedersen, Koktved & 

Nielsen, 2013). Forskning visade att föräldrar tvekade till att ställa frågor och om de 

frågade, vågade de inte ställa följdfrågor (Björk et al., 2009; Kelly & Kelly, 2012).  

 

Dagens hälso- och sjukvård är en verksamhet där besparingar, effektivisering och 

minskad personal påverkar hur vården gentemot patienter och deras närstående 

utfaller (Johansson, Sandhal & Hasson, 2013). Genom att sjuksköterskor tvingas 

arbeta under stressande förhållanden med höga krav och låg personaltäthet, påverkas 

antalet tillfällen att informera och samtala med patienten och närstående (ibid.). Vid 

vårdprocessen i samband med cancersjukdom, bör det istället finnas många tillfällen 

till samtal och information för att cancersjukvården ska bli optimal (Carlsson, 2007). 

Däremot i dagens hälso- och sjukvård är sjuksköterskor stressade och har inte 

tillräckligt med tid, vilket leder till en cancervård som inte alltid är optimal för varje 

enskild patient och hans/hennes anhöriga (ibid.).  

 

För att föräldrarna ska kunna vara så delaktiga som möjligt, är det viktigt att de blir 

informerade och kan skaffa sig god kunskap om barnets sjukdom, vilket forskning 

styrker (Kelly & Kelly, 2012; Kerr, Harrison, Medves & Tranmer, 2004; Soanes et 

al., 2009). Genom att ge tydlig information kring barnets sjukdom och behandling, 

har sjuksköterskan ett stort ansvar (Sousa, Antunes, Carvalho & Casey, 2013), 

eftersom hen innehar kunskaper om såväl sjukdomen samt vilken omvårdnad som är 
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den bästa (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008). Sjuksköterskan bör på grund av sina 

omvårdnadskunskaper, ha goda färdigheter i att ge tydlig och adekvat information. På 

så sätt kan föräldrar göras delaktiga och ges möjlighet att använda sig av 

omvårdnadsmetoder, som är säkra och väl beprövade. När föräldrar var delaktiga i 

omvårdnaden av sitt barn, upplevde de sig ha kontroll över situationen och en känsla 

av välbefinnande uppstod (Svavarsdottir & Sigurdardottir, 2013) och de kände sig 

som experter på sitt barns sjukdom och symtom (Björk et al., 2009; Svavarsdottir & 

Sigurdardottir, 2013). Föräldrar upplever sig vara experter på sitt barns tillstånd, 

därför är det viktigt både för barnets och föräldrarnas känsla av trygghet och för deras 

coping, att föräldrarna är närvarande och kan utföra stora delar av omvårdnaden (Kars 

et al., 2007). Det är därför mycket viktigt att sjuksköterskor är lyhörda för vilket 

omvårdnadsbehov föräldrarna har. Det är viktigt att föräldrarna inte känner sig 

“överkörda” på grund av att sjuksköterskan inte har tid att instruera dem i olika 

omvårdnadsmoment och är så förtroendeingivande att hen kan avlasta föräldrarna vid 

de tillfällen de upplever omvårdnaden som en för stor börda. Enligt Orem (2001) ger 

sjuksköterskan adekvat omvårdnad om hen handlar för någon annan genom att ge 

patient/närstående stöd och vägledning. Upplever patient och närstående 

sjuksköterskans handlande som adekvat och professionellt, istället för att vara 

irrelevant och bristande i sin kompetens, byggs möjligheter upp till att skapa 

förtroende genom konkreta omvårdnadssituationer. Det är alltså av mycket stor 

betydelse att föräldrarna inte känner ett övertag från sjuksköterskan och hälso- och 

sjukvårdspersonal i omvårdnads- och behandlingsmoment av deras barn. Föräldrar 

och barn ska hela tiden känna sig vägledda och kunna få det stöd de behöver för att 

vara delaktiga i alla beslut som rör omvårdnad och behandlingar, men även mindre 

beslut såsom till exempel vilken mat barnet ska få då det vistas på sjukhus eller vilka 

kläder det ska få ha på sig. 

 

För föräldrar var praktiska problem i vardagen, något de upplevde som mycket svårt 

att klara av under barnets behandling, vilket ledde till försämrad livskvalitet (Björk et 

al., 2009; Hansson et al., 2012; Khoury et al., 2013). Det var ofta en utmaning för 

föräldrar att hinna med regelbundna hushållssysslor samtidigt som de hade 

skyldigheter i vården av sitt sjuka barn. Familjer upplevde även betydande 

ekonomiska påfrestningar (Khoury et al., 2013; Rosenberg-Yunger et al., 2013), 

vilket var vanligt då föräldrar ofta tvingades att ge upp sina jobb under långa perioder 
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(Kuhlthau, Smith-Hill, Yucel & Perrin, 2005). Detta är en del föräldrar inte bör 

behöva tänka på då deras kraft istället ska gå till barnet, som är sjukt, samt den egna 

familjen. 

 

Konklusion 
För föräldrar är praktiska problem som planering, att organisera ledighet från arbete, 

matlagning och ekonomiska frågor mycket svårt att klara av i vardagen. En 

förutsättning för coping i samband med barnets sjukdomstid, är att ha en viss förmåga 

att skapa trygghet och kontroll i situationen. Genom att sätta sig in i vilka problem 

som finns i varje familj, kan sjuksköterskan bedöma behovet av stöd. Det finns olika 

typer av stöd som kan ges till föräldrarna. Dessa är stöd genom information och 

kommunikation, stöd genom att minska belastning samt stöd genom delaktighet. I 

denna situation kan stöd utformas genom dialog, som anpassas efter föräldrarnas 

kunskapsnivå och känslighet för hur mycket information de kan ta in. Att känna till 

chock- och krishantering samt copingstrategier, är centralt för att sjuksköterskan ska 

kunna vara det bästa stödet till föräldrar, som har ett barn med cancer.   

 

Implikation  
Det finns begränsat med forskning avseende sjuksköterskans perspektiv i stödet till 

föräldrar med barn med cancer. I de flesta studierna inkluderades sjuksköterskan i 

begreppen ”vårdteamet” eller ”sjukvårdspersonalen”. För att få fram tydlig 

information om just sjuksköterskans roll som stöd vid omvårdnad, bör framtida 

forskning riktas enbart mot sjuksköterskeperspektivet i förhållande till föräldrar till 

barn med cancer. Det sätt som information ges på och hur den kommuniceras, har 

betydelse för vilket stöd föräldrar till barn med cancer upplever sig få. Det finns ett 

ytterligare behov av framtida forskning kring värdet av att anpassa information och 

kommunikation till varje individs behov, så att han/hon ska uppleva sig få det bästa 

stödet då han/hon kommer i kontakt med hälso- och sjukvården.  

I dagens barncancersjukvård där sjuksköterskor bedriver omvårdnad under stressande 

förhållanden, påverkas även patienter och deras anhöriga. Det skulle därför vara 

relevant att i framtida forskning undersöka vilken kvalitet stödet till föräldrar upplevs 

inneha och på vilket sätt det påverkar dem. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Cinahl PubMed 

 
 
SveMed 

 
Cancer 

 
Neoplasms 

 
 "Neoplasms" [Mesh] 

 
 
"Neoplasms" [Mesh] 
 

Barn 
MH "Childhood 
Neoplasms" 

Child 
 
"Childhood 
neoplasms" [Mesh] 

 
Föräldrar 

 
Parent* 

 
Parents 

 
 
Parents 

 
Upplevelser 

 
Experience* 

 
Experiences 

 
 
 

 
Stöd 

 
Support* 

 
Support 

 

 
Sjuksköterska 

 
Nurse* 

 
Nurse 

 
 
Nurse 
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 Tabell 2: Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

14/10/8 Cinahl 

(MH ”Childhood neoplasms”) 
AND parent* AND experience* 
AND support* 
 
Limits: Publicing date from 2000-
2014, english language, peer 
review, abstract available. 71 

 
25 9 5 

14/10/8 PubMed 

”Neoplasms” (MeSH Terms) AND 
"child" (MeSH Terms) AND 
”parents” (MeSH Terms) AND 
"social support" (MeSH Terms)  
 
Limits: Publication dates 10 years, 
english language, abstract 
available. 97 20 5 3 

14/10/8 PubMed 

"neoplasms” (MeSH) AND ”Child” 
(MeSH) AND ”Parents” (Mesh) 
AND ”Social support” (MeSH) 
AND "experiences" (MeSH) 
 
Limits: Publicing date from 2000-
2014, english language, abstract 
available. 10 3 1 1 

14/10/20 Cinahl 

(MH ”Childhood neoplasms”) 
AND parent* AND experience* 
AND support* AND nurse* 
 
Limits: Publicing date from 2000-
2014, english language, peer 
review, abstract available. 
 23 8 2 2 

14/11/07 SveMed+ 

(“Childhood Neoplasms” [Mesh] 
AND (parents AND nurse) 
 
 
Limits: “peer review”, publicing 
date frpm 2000-2014, english 
language. 31 10 0 0 

14/11/23 
Manuell 
sökning 

Schweitzer, R., Griffiths, M. & 
Yates, P. Parental experience of 
childhood cancer using 
Interpretative Phenomenological 
Analysis; Björk, M., Wiebe, T. & 
Hallström, I. Striving to Survive: 
Famillies´lived Experiences  When 
a Child Is Diagnosed With Cancer. 2 2 2 2 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Björk, M., Wiebe, T., & Hallström, I. (2009). An everyday struggle – Swedish families lived 
experience during a child’s cancer treatment. Journal of Paediatric Nursing, 24, 423-432. 
doi:10.1016/200801082 
 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa familjers upplevda erfarenheter under barnets cancerbehandling. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Design: En hermeneutisk fenomenologisk design, inspirerad av van Manen (1997). 
 
Urval: Sjutton familjer intervjuades vid tre olika tidspunkter de upplevde med sitt cancersjuka 
barn: (a) vid diagnos, (b) i samband med behandlingen, (c) och efter behandlingen vid en 
pediatrisk onkologisk enhet vid ett universitetssjukhus i södra Sverige.  
 
Datainsamling: En författare ledde intervjuerna där familjerna fick prata om sina erfarenheter 
under barnets behandling. Intervjuerna bandinspelades och transkriberades. 
  
Dataanalys: Data analyserades genom att de transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att 
få en övergripande mening och förståelse. Den hermeneutiska cirkeln användes i dataanalysen 
enligt Kvale (1996). 
 
Bortfall: Fyra familjer uteslöts på grund av att deras barn avled. 

Slutsats Genom att ge individuell information, samordna omvårdnaden och vägleda, kan sjuksköterskor 
stödja familjer med barn med cancer. Ett barns cancerbehandling är påfrestande, och det är viktigt 
att sjuksköterskan lyssnar och hjälper familjerna i deras kamp genom att stödja dem så att de i sin 
tur kan stödja sina barn, både barnet med cancer och syskonen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Björk, M., Wiebe, T. & Hallström, I. (2005). Striving to Survive: Families´ Lived Experiences  
When a Child Is Diagnosed With Cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 22, 265-275. 
doi:10.1177/1043454205279303 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att belysa familjers erfarenheter när ett barn i familjen fick en cancerdiagnos. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Design: Deskriptiv induktiv med ett hermeneutiskt fenomenologiskt tillvägagångssätt. 
 
Urval: Familjer med ett nydiagnosticerat barn under 13 år. Familjen skulle kunna förstå och prata 
svenska samt att barnet skulle ha inlett cancerbehandling inom en månad efter diagnosen.  
 
Datainsamling: Varje familj blev individuellt intervjuade, där varje deltagare fick berätta om sina 
upplevelser och tankar när barnet blev sjukt. Intervjuerna tog så lång tid som behövdes, 
bandinspelades och blev transkriberade. 
 
Dataanalys: Data lästes igenom. En detaljerad genom gång av varje mening gjordes enligt (van 
Manen, 1997). Texten bearbetades efter den hermeneutiska fenomenologiska processen och  
Hermeneutiska cirkeln.   
 
Bortfall: Inget bortfall  
 

Slutsats Föräldrar upplevde att hela världen rasade samman när ett barn diagnotiserats med cancer, något 
fundamentalt hade förändrats i familjen som de inte kunde kontrollera. Familjen blev beroende av 
andra, speciellt sjukvårdspersonalen. De flesta familjer började kämpa för att klara sig igenom 
perioden av sjukvård och sjukhusbesök samtidigt som ett liv pågick ”utanför”. Det var möjligt att 
hålla hoppet upp genom att fokusera på det som var positivt, trots att situationen upplevdes som 
kaotisk och det många gånger var svårt att ta in fakta. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Hansson, H., Kjaergaard, H., Schmiegelow, K., & Hallström, I. (2012).  Hospital-based home care 
for children with cancer: a qualitative exploration of family members’ experiences in Denmark. 
European Journal of Cancer Care, 21, 59-66.	  doi:10.1111/j.1365-2354.2011.01280.x 

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelser av ett sjukhusbaserat hemvårdsprogram för familjer med barn 
med cancer. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Design: En induktiv metod med kvalitativ metod med innehållsanalys. 
 
Urval: Ett målmedvetet urval gjordes på en barnonkologisk vårdavdelning på ett 
universitetssjukhus i Danmark. Elva familjer intervjuades, sex valde att intervjuas i familjens hem 
och fem intervjuades i ett separat rum på sjukhuset.  
 
Datainsamling: Data insamlades med öppna intervjuer, där varje intervju inleddes med samma 
fråga: Kan du beskriva dina erfarenheter av sjukhusbaserad vård i hemmet? Under intervjun 
ombads deltagarna beskriva hur de upplevde hemsjukvården i förhållande till vardagslivet, värdet 
av hemsjukvården för barnet enligt föräldrarnas uppfattningar och om de hade haft nytta eller 
svårigheter med den. 
 
Dataanalys: Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades ordagrant. Icke-verbala uttryck som 
pauser och skratt inkluderades. Texten analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt 
Graneheim och Lundman. Datamaterialet analyserades med koder, teman och underteman. För att 
stärka trovärdigheten, diskuterades koder, teman och underteman av alla tre författarna. Data 
insamlades även genom att tolka teman i vetenskapliga diskussioner, seminarier och 
presentationer med sjukvårdspersonal och forskare.    
 
Bortfall: < 20% 
 

Slutsats Studien visade att avancerad vård i hemmet hade en viktig positiv social och psykologisk inverkan 
på barn med cancer och deras familjer. Vård i hemmet gav möjlighet att minska frekvensen och 
varaktigheten av sjukhusvistelse och medförde att familjerna kunde fortsätta sin vanliga vardag. 
Familjemedlemmarnas behov av trygghet uppnåddes genom att erfarna sjuksköterskor kunde 
stödja, vägleda och trösta familjerna. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Huang, I.C., Mu, P-F., & Chiou, T-J.(2008). Journal of Clinical Nursing, 17, 2741-2749. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02447.x 

Land  
Databas 

Taiwan 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka essensen i familjers erfarenheter av familjeresurser och hur de hjälper 
ensamstående föräldrar till barn med cancer.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Metod: Kvalitativ studie 
 
Design: Fenomenologisk studie 
 
Urval: Ändamålsenligt urval. Deltagare inbjöds till studien under barnets behandling på tre 
medicinska centrum i Taiwan. Inklusionskriterier var 1) en ensamstående förälder som hade ett 
barn under 18 år med cancer, som fick kemoterapi eller strålning. 2) en ensamstående mamma 
eller pappa som kunde tala Mandarin eller Taiwanesiska för att uttrycka sina upplevelser. 
 
Datainsamling: Data samlades in genom intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades ordagrant.  
 
Dataanalys: En teknik med öppen attityd och fantasi användes för att undersöka meningen i 
ensamstående föräldrars upplevelse. Colaizzis (1978) metod användes som baseras på ett 
fenomenologiskt tillvägagångssätt.  
 
 
Bortfall: Inget angivet. 

Slutsats Resultat i studien visar att ensamstående föräldrar som har ett barn med cancer är i behov av 
resurser som hjälper till att upprätthålla familjens funktioner. Ett utmärkande fynd i studien är hur 
utrymme för flexibilitet i barnets vård kan vara till stor hjälp i hanteringen av stress. Särskilt 
viktigt är det att sjuksköterskan hjälper den ensamstående föräldern att kommunicera med läkare 
för att få förståelse för syftet med behandlingen samt försöker stärka barnets och förälderns 
motivation till följsamhet i behandlingen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

Referens Kelly, P., & Kelly, D. (2012). Childhood cancer- parenting work for British Bangladeshi families 
during treatment: An ethnographic study. International Journal of Nursing Studies, 50, 933-944. 
doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.11.004 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att få en detaljerad bild av sociala och kulturella aspekter på cancervård hos barn som 
tillhör en etnisk minoritet och deras föräldrars upplevelser.  

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
Design: Etnografisk studie med fokusintervjuer. 
 
Urval: Ändamålsenligt urval. Familjen skulle uppfylla kriterierna: 1) Barn som genomgick 
behandling för en cancerdiagnos 2) Identifiera sig som bangladeshiska. Det fanns inga särskilda 
restriktioner kring barnets ålder, cancerdiagnos, ålder vid migration, barnets eller förälderns språk 
för att få större deltagande till studien från en potentiellt liten grupp.  
  
Datainsamling: En av forskarna gick en kurs i Sylheti (ett inhemsk Bangladesiskt språk) för att 
kunna ha en aktiv roll i observationerna av sociala sammanhang, interaktioner mellan 
informanterna och förstå mening och innebörd i det informanterna förmedlade. Samma forskare 
spenderade tid hemma hos familjerna för att observera vardagsliv och hur cancerbehandlingen 
klarades av i hemmet; spenderade tid med barn och föräldrar under sjukhusvistelser och 
observerade behandlingar och händelser som inneliggande patient. Djupintervjuer gjordes med 
föräldrar i slutet av studien med en person som talade samma språk.  
 
Dataanalys: Analys av data pågick under studiens gång. Intervjuer spelades in och transkriberades 
av en tvåspråkig person. När all data var insamlad lästes fältnoteringar och intervjuer om och om 
igen för att hitta mönster, mening och samband. Teman och kategoriseringar av det bearbetade 
materialet gjordes. 
 
Bortfall: Av de åtta familjer som valde att ingå i studien fanns inget bortfall.  

Slutsats Studien visade att de Bangladesisk- Brittiska föräldrar till barn med cancer ofta befann sig i 
situationer som upplevdes osäkra och upplevde sig vara socialt isolerade. Att göra fel i vården av 
sitt barn var en ständigt närvarande rädsla hos föräldrarna och det fanns tydliga problem i 
informationen och kommunikationen mellan dem och sjukvårdspersonalen kring barnets vård och 
behandlingar. Sjukvårdspersonalen uppfattades ha dålig insikt och kunskap om familjernas kultur 
och det upplevdes stressande för föräldrarna att samtidigt med barnets vård/behandling leva upp 
till krav som ställdes från familj och vänner.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Khoury, M., Huijer, H., & Doumit, M. (2013). Lebanese parents’ experiences with a child with 
cancer. European Journal of Oncology Nursing, 17, 16-21. doi:10.1016/j.ejon.2012.02.005 

Land  
Databas 

Libanon 
Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter hos libanesiska familjer som lever med ett barn med cancer. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
Design: Studien följde en Heideggarian tolkande fenomenologisk metod som beskrivs av 
Diekelmann och Ironside (1998). 
 
Urval: En målmedveten urvalsgrupp där tolv föräldrar (mamma eller pappa), vilka hade ett barn 
med cancer som vårdades vid cancer center vid "American University of Beirut", intervjuades.  
 
Datainsamling: Data samlades in med hjälp av semistrukturerade djupintervjuer som 
bandinspelades på arabiska och senare översatt till engelska.  
 
Dataanalys: Data analyserades av forskargruppen efter den hermeneutiska processen som beskrivs 
av Diekelmann och Ironsides (1998) i sju stadium. Varje originaltext studerades i sin helhet för att 
få en allmän förståelse av historien och bakgrunden till texten. Varje forskare identifierade 
gemensamma idéer från texten med exempel från citat. Likheter och skillnader jämfördes. Alla 
texter lästes upprepade gånger för att identifiera kategorier. Identifierade kategorier analyserades 
vidare för att bilda gemensamma teman.  
 
Bortfall: Ej angivet. 

Slutsats Studien bidrog med kunskap som skulle kunna hjälpa vårdpersonal att förstå erfarenheter och 
utmaningar som kan uppstå i libanesiska familjer som lever med ett barn med cancer. 
Medvetenheten skulle kunna ligga till grund för sjukvårdspersonal i allmänhet, men särskilt skulle 
den kunna vara en hjälp till sjuksköterskor. Genom att få förståelse för föräldrarnas erfarenheter 
kunde ett bra stöd erbjudas. När god kommunikation kring känslor, och ett konstruktivt samarbete 
byggdes upp mellan sjukvårdspersonal och föräldrar, fanns en större benägenhet hos föräldrar att 
ge en effektivare omvårdnad till sitt barn med cancer. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 7 
 

 

Referens Kreicbergs, U.C., Lannen, P., Onelov, E., & Wolfe, J. (2007). Parental Grief After Losing 
a Child to Cancer: Impact of Professional and Social Support on Long-Term Outcomes. 
Journal of Clinical Oncology, 25, 3307-3312. doi:10.1200/JCO.2006.10.0743 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka om föräldrar kan komma till rätta med förlusten av ett barn och 
huruvida professionellt eller socialt stöd underlättar sorgprocessen. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie  
 
Design: Populationsbaserad studie. 
 
Urval: Föräldrar till barn som hade diagnostiserats med malignitet innan 17-års ålder och 
hade dött innan de fyllde 25 år. Föräldrar som förstod och talade svenska, hade ett 
registrerat telefonnummer och var födda i ett nordiskt land. 
 
Datainsamling: Data samlades in genom att frågeformulär skickades ut till föräldrar. 
Frågeformuläret delades upp i tre delar, där delarna innehåll frågor kring olika stadier av 
barnets sjukdomsperiod, tiden efter att barnet hade gått bort och nuvarande (då de skulle 
svara på frågeformuläret) mentala hälsotillstånd hos föräldrarna.  
 
Dataanalys: Multivariabel regressionsanalys, Mantel-Haenzel metoden och SPSS version 
13 och 14 (SPSS Inc, Chicago, IL) användes för statistisk analys av data.  
 
Bortfall: Ett bortfall fanns från 561 utvalda föräldrar till 449 som deltog i studien.  
 
 

Slutsats Många föräldrar som har förlorat ett barn i cancer har kommit över sorgen 4-9 år efter att 
barnet gått bort. Föräldrar som hade tillgång till psykologisk support under den sista 
månaden av barnets liv och som kunde diskutera barnets tillstånd med närvarande 
personal, hade större benägenhet att komma ur sorgen på längre sikt när barnet hade gått 
bort. Föräldrar som hade delat sina emotionella problem med anda under barnets 
sjukdomsperiod, hade lättare att komma över sorgen än de som inte hade gjort det.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Pöder, U. & Von Essen, L. (2009). Perceptions among Swedish parents of children on cancer 
treatment: a prospective, longitudinal study. European Journal of Cancer, 18, 350-357. 
doi:10.1111/j.1365-2354.2008.00935.x 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl 

Syfte Syftet var att tillhandahålla en överblick av upplevt stöd bland svenska föräldrar till barn i 
cancerbehandling. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ studie 
 
Design: Prospektiv longitudinell design.  
 
Urval: Föräldrar till barn som behandlas mot cancer på sex svenska onkolog-pediatriska centrum. 
 
Datainsamling: Föräldrar fick besvara frågor som undersökte upplevd support genom 
telefonsamtal. Medicinska data insamlades från medicinska diagram.  
 
Dataanalys: För all data användes SPSS 14.0 för Windows. Forskningsfrågor om tillfredsställelse 
med vård beskrevs? med deskriptiv statistik, Friedman test och Mann Whitney U-test. 
Forskningsfrågor om behov, möjligheter fördelar av att prata med professionella i sjukvården och 
andra människor, beskrevs? med deskriptiv statistik, Cochran´s Q test och Chi-square test. 
 
Bortfall: 73% av de 214 föräldrarna valde att deltaga vid alla tre intervjutillfällena. 
 

Slutsats Föräldrarna var nöjda med läkarnas och sjuksköterskornas tekniska färdigheter. Sjuksköterskornas 
sociala färdigheter och tillgänglighet gav hög tillfredsställelse bland föräldrarna. De flesta 
föräldrar upplevde att det vid behov, fanns möjligheter att tala med läkare, sjuksköterskor, 
socialarbetare, närstående och andra människor. Ett viktigt fynd som gjordes i studien var att mer 
än hälften av de föräldrar som önskade tala med en psykolog inte hade möjlighet att göra det. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Rosenberg-Yunger, Z.R., Granek, L., Sung, L., Klaassen, R., Dix, D., Cairney, J. & Klassen, A.F. 
(2013). Single-Parent Caregivers of Children with Cancer: Factors Assisting With Caregiving 
Strain. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 30, 45-50. doi:10.1177/1043454212471727 
 

Land  
Databas 

Kanada 
PubMed 

Syfte Syftet var att utforska de stödjande faktorer och resurser som hjälpte ensamstående föräldrar till 
barn med cancer genom hela omvårdnadsprocessen. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod. 
 
Design: Kvalitativ metodologi  
 
Urval: Tjugonio ensamstående föräldrar rekryterades med hjälp av ändamålsenlig provtagning 
deltog i studien. Dessutom har två socialarbetare intervjuades för att förstå upplevelser av 
ensamstående föräldrar från vårdgivaren (HCP) perspektiv.  
 
Datainsamling: Studien gjordes med ett tillvägagångssätt enligt Grundad teori (GT). 
Semistrukturerade intervjuer användes för att utforska deltagarnas erfarenheter. Intervjuerna 
bandinspelades och transkriberades ordagrant. En intervjuguide utvecklades gemensamt av 
författarnas team, som inkluderade forskare med expertis inom kvalitativa metoder samt hälso- 
och sjukvårdspersonal som arbetar nära med denna patientgrupp. 
 
Dataanalys: Alla intervjuer transkriberades ordagrant, där identifierbar information exkluderades 
från transkripten. Datainsamling- och analys pågick samtidigt vilket gjorde att författarna 
reviderade intervjuguiden, samlade data och förfinade de kategorier som kom upp. Analysen var 
induktiv och involverade kodning rad för rad av koder och kategorier som framkom ur 
föräldrarnas berättelser.  
 
Bortfall: Ej angiven 

Slutsats Studien visade att många föräldrar fick stöd från familj, vänner, vårdpersonal och 
cancerorganisationer samt statliga program. Ändå rapporterade de ett antal icke uppfyllda behov. 
Deltagarna rapporterade deras behov av mer social-emotionella, praktiska, och ekonomiskt stöd 
för att hjälpa dem med deras omvårdnads arbetsuppgifter.  

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

 
Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Soanes, L., Hargrave, D., Smith, L., & Gibson, F. (2009). What are the experiences of the child 
with a braintumor and their parents? European Journal of Oncology Nursing, 13. 255-261. 
doi:10.1016/j.ejon.2009.03.009 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka upplevelser hos barn/ungdomar med hjärntumör och deras familjer som 
behandlades på ett statligt sjukhus i England (NHS trust). 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ studie 
 
Design: Longitudinell, undersökande, deskriptiv fallstudie. 
 
Urval: Bekvämlighetsurval användes för att rekrytera familjer till barn som gick genom 
primärbehandling vid ett regionalt cancercenter i England.  
 
Datainsamling: För att samla in data från barn användes det modifierade tillvägagångssättet: 
Mosaic Approach, `rita och skriv tekniken ` och semi- strukturerade intervjuer. Från föräldrar 
samlades data in med hjälp av semi- strukturerade intervjuer. Sjukvårdsanställda som diskuterade 
familjerna i studien observerades och de här data insamlades med hjälp av triangulering. 
 
Dataanalys: Data analyserades samtidigt som data insamlades genom en process som har 
beskrivits av Ritchie och Spencer (1994), där ramen för analysen är en fem- stegs process: bekanta 
sig med data, identifiering av teman, katalogisering av ord och fraser, överföring i diagram och 
tabeller och fallrapporter om varje familj.  
 
Bortfall: Ett bortfall fanns från tio familjer till sex familjer under studiens gång. 
  

Slutsats Denna studie ger viktiga insikter om vad barn och deras föräldrar värderar, i den vård barnen får 
och vilka utmaningar de tycker finns i denna vård. Det är tydligt att god information och 
kommunikation mellan barn, föräldrar och sjukvårdspersonal engagerar vårdtagaren (barnet) och 
familjen i vårdprocessen. Föräldrar kämpar för att hantera att deras barn har fått en hjärntumör 
samtidigt som de måste förstå och sätta sig in i hur sjukvårdssystemet fungerar. För att hitta rätt i 
detta komplicerade sjukvårdssystem, beskrev föräldrar att de skulle haft stor hjälp av en 
samordnare som kunde hjälpa dem att koordinera barnets vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 



BILAGA C 

 

Artikel 11 

 

 

Referens Schweitzer, R., Griffiths, M. & Yates, P. (2011). Parental experience of childhood cancer using 
Interpretative Phenomenological Analysis. Psychology and Health, 27(6), 704-720. doi: 
10.1080/08870446.2011.622379 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå upplevelser hos föräldrar vars barn har diagnostiserats med 
cancer och förklara eventuella förändringar som kan uppstå med tiden och påverkar deras 
erfarenhet. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod.  
 
Design: Interpretativ fenomenologisk analys. 
 
Urval: Nio familjer vars barn diagnostiserats med cancer intervjuades två gånger under en 12-
månadersperiod, med cirka sex månaders mellanrum. Mer än hälften av intervjuerna genomfördes 
på sjukhuset (55%) och resten gjordes i familjens hem. 
 
Datainsamling: Semistrukturerade öppna intervjuer användes för att utforska deltagarnas 
erfarenheter. Exempel på frågor var: (1) Kan du berätta om ditt liv nu, jämfört med innan 
diagnosen? (2) Vilka svårigheter har du och din familj haft efter ditt barns diagnos? (3) Vilket stöd 
anser du är till stor hjälp för dig eller din familj? 
 
Dataanalys: Intervjuerna spelades in och transkriberades. Varje transkribering lästes flera gånger. 
Eventuella preliminära teman eller idéer som utmärkte sig, noterades. Noteringarna lästes om och 
blev därefter indelade i enheter som gavs en kod. Varje kod beskrev kärnan i den mening som 
avsågs (till exempel påverkan av diagnosen). Analysen av varje transkription gjordes i sekvenser.  
 
Bortfall: Ej angivet.    
 

Slutsats Studien visar att föräldrar till barn som diagnostiserats med cancer prioriterar barnet i första hand. 
De är i behov av tydlig information kring sjukdomen för att de på bästa sätt ska kunna vara 
delaktiga i barnets omvårdnad. Sjuksköterskor spelar en viktig roll för att omvandla svårförståelig 
medicinsk information av exempelvis läkare till information som kan tas in och förstås av 
föräldrarna. Eftersom sjuksköterskorna ofta arbetar nära familjerna på avdelningen uppfattas de 
vara viktiga informationsgivare och det sätt de kommunicerar på kan ha stor betydelse för vilket 
stöd föräldrar upplever sig få i barnets vård och behandling.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 12 

 

 

Referens  Svavarsdottir, E.K., & Sigurdardottir, A.0. (2013). Benefits of a Brief Therapeutic Conversation 
Intervention for Families of Children and Adolescents in Active Cancer Treatment. Clinical 
Journal Of Oncology Nursing, 40(5), 346-357. doi:10.1188/13.ONF.E346-E357 
 

Land  
Databas 

Island 
PubMed 
 Syfte Syftet var att testa effektiviteten av två- till tre sessioner familjeterapeutisk konversations 
intervention (FAM-TCI) hos primära vårdgivare och partner vårdgivare till barn och ungdomar 
under pågående cancerbehandling genom beskrivning av vilket stöd som ges och hur familjens 
funktion uttrycks. 
 
Att testa effektiviteten av (FAM-TCI) en två till tre sessions, intervention terapeutiska samtal för 
primär- och partnervårdgivare av barn och ungdomar i aktiv cancerbehandling på hur de upplever 
familjestöd och uttrycksfull familj fungerande. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvantitativ metod. 
 
Design: Kvasiexperimentell: en grupp före och efter testet. 
 
Urval: Nitton deltagare föräldrar till barn i aktiv cancerbehandling på en sluten cancerenhet deltog 
i studien. 
 
Datainsamling: Två frågeformulär användes: ICE-PFSQ som är ett 14-frågors formulär med två 
underskalor, kognitivt stöd och emotionellt stöd. I frågeformuläret användes en Likert skala som 
varierar från 1-5, där högre poäng indikerar ett bättre familjestöd. ICE-PFSQ är ett 17-frågors 
formulär med fyra subskalor: känslomässig kommunikation, samarbete och problemlösning, 
verbal kommunikation samt beteende. I frågeformuläret användes en Likert skala som sträcker sig 
från 1-5, där högre poäng uttrycker en väl fungerande familjefunktion. Efter att deltagarna hade 
besvarat frågeformulären, blev de erbjudna de första sessionerna i FAM-TCI. Omkring 4-8 veckor 
senare administrerades den andra sessionen och en vecka senare erbjöds deltagarna den tredje 
sessionen om den behövdes. När deltagarna hade avslutat alla sessionerna besvarade de ICE-
PFSQ frågeformuläret på nytt. 
 
Dataanalys: Data sammanfattades med deskriptiva analyser (meningar, standardavvikelser, 
frekventa distributioner). Paired samples t-test användes för att mäta familjefunktionen mellan två 
tidsperioder och beräknades med Post hoc power analysis. Dataanalys genomfördes med hjälp av 
SPSS, version 18,0 och p <0,05 användes genomgående.  
 
 
Bortfall: Ej angivet 

Slutsats Studien visar att korta interventioner, såsom FAM-TCI för familjer med barn i aktiv behandling av 
cancer, kan leda till en bättre och effektivare evidensbaserad vård för familjerna. Genom att 
sjuksköterskor ställer terapeutiska frågor till föräldrarna kan de tillsammans utveckla handlingar 
som kan leda till att berika föräldrarnas psykosociala fungerande. 

 Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C 

 

Artikel 13 

  

Referens Wong, M., & Chan, S. (2006).  The qualitative experience of Chinese parents with children 
diagnosed of cancer. Journal of Clinical Nursing. 15, 710-717. doi:10.1111/j.1365-‐
2702.2006.01297.x 

Land  
Databas 

Kina 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva och förstå upplevelser av kinesiska föräldrar med barn med diagnosen 
cancer under behandlingen. 

Metod:  
Design 
Urval 
Datainsamling 
Dataanalys 
Bortfall 

Kvalitativ metod.  
 
Design: Fenomenologisk design användes.  
 
Urval: Ett ändamålsenligt urval av nio föräldrar vars barn diagnostiserades med cancer 
rekryterades från ett regionalt sjukhus i Hong Kong. 
 
Datainsamling: Data samlades in genom öppna och interaktiva intervjuer som var ljudinspelade. 
Exempel på utforskande frågor var: Hur kände du när ditt barn hade fått diagnosen cancer? Hur 
hanterade du den plötsliga förändringen i livet?  
 
Dataanalys: De ljudinspelade intervjuerna transkriberades på kinesiska. Data analyserades 
samtidigt med datainsamling efter Colaizzis (1978) fenomenologiska metod. Alla informanternas 
muntliga beskrivningar lästes av två forskare för att få en känsla för texten. Kodning gjordes och 
de viktigaste kategorierna identifierades i texten. En av forskarna förde dagbok där personliga 
känslor och synpunkter spelades in för att upprätthålla medvetenhet kring sin egen förförståelse. 
Till sist blev tre informanter slumpmässigt utvalda till att läsa beskrivningarna, detta för att 
förvissa forskarna om att analyserna korrekt representerade informanternas personliga 
erfarenheter. 
 
Bortfall: Ej angivet.    
 

Slutsats Denna studie fann vissa gemensamma drag för copingerfarenheter i både västerländsk och 
kinesisk kultur. Studien ger kunskap om copingerfarenheter hos kinesiska föräldrar vid 
behandlingsfasen av barnets sjukdom och betonar behovet av emotionellt stöd och 
informationsstöd som finns hos föräldrar. Olika utbildningsprogram och stödgrupper skulle kunna 
vara en stor till hjälp för föräldrar med barn med cancer. Sjuksköterskor bör lära sig hur olika 
kulturella och subkulturella grupper i samhället klarar av att ge omvårdnad till sitt barn. Den här 
studien är relevant för klinisk praxis. 
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