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__________________________________________________________________________ 

BAKGRUND: Barncancer drabbar inte bara det sjuka barnet utan också dess föräldrar. 

Eftersom föräldrarna är barnets trygga bas i livet, är det viktigt att också stödja dem. För att 

som sjuksköterska kunna ge en god omvårdnad till dessa föräldrar är det av stor vikt att få 

tillgång till samlad kunskap om föräldrarnas uttryckta behov av det stöd och bemötande de 

behöver från sjuksköterskor. SYFTE: Syftet med denna studie är att beskriva vilket stöd 

och bemötande föräldrar till barn diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor. 

METOD: En kvalitativ litteraturbaserad studie av tidigare utförd forskning, där tretton 

vetenskapliga kvalitativa artiklar analyserades. RESULTAT: Föräldrarna uttrycker att de 

behöver följande stöd och bemötande från sjuksköterskan; anpassad och tillräcklig 

information, en mellanmänsklig relation mellan föräldrarna och sjuksköterskan, och att få 

känna sig delaktiga i deras barns vård. DISKUSSION: Det är en stor utmaning för 

sjuksköterskan att förse föräldrarna med anpassad och tillräcklig information och att 

upprätta en god mellanmänsklig relation till dem. Som sjuksköterska är det viktigt att vara 

lyhörd för föräldrarnas behov, inte minst för att sjuksköterskan genom föräldrarna ökar 

barnets välbefinnande. 
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BACKGROUND: Childhood cancer does not only affect the child, but also the parent. 

Since the parents’ are the child’s secure base in life, it is important to also help the parent.  

PROBLEM: As a nurse it is important to have access to comprehensive knowledge about 

these parents´ expressed needs of support and how they want to be met. AIM: The purpose 

of this study is to describe parents’ need of how to be met and supported by nurses when their 

child has cancer. METHOD: A qualitative literature-based review of previous research, 

where thirteen scientific qualitative articles were analyzed. RESULTS: The parents’ 

expressed need of how to be met and supported by nurses is to receive: adapted and 

adequate information, a good interpersonal relationship with the nurse and to feel 

participation in their child’s care. CONCLUSION: It is a big challenge to provide parents 

with adapted and adequate information and to establish interpersonal relationship with 

them. As a nurse it is important to be perceptive to the needs of the parents, not least 

because the nurse through parents increases the child’s wellbeing.   
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INLEDNING 

Varje år drabbas cirka 300 barn i åldrarna 0-18 år av cancer i Sverige och idag kan ca 75 % 

av dem botas från sin sjukdom (Björk, 2009). Cancer hos barn är ingen vanlig diagnos och 

orsaken till varför barn drabbas är idag okänd (Enskär, 1999). 

 

Barncancer medför inte bara sjukdomslidande för det drabbade barnet, utan också för dess 

föräldrar som påverkas både emotionellt och socialt. Deras vardag blir fylld av sorg och 

oro efter att chocken av sjukdomsbeskedet har lagt sig (Dovelius, 2000). Ett gott samarbete 

mellan föräldrarna och sjuksköterskan är av stor betydelse för att vården skall bli så bra 

som möjligt. Kunskap om stöd och bemötande till föräldrar med ett sjukt barn är därför 

något som sjuksköterskan måste besitta (Wright, Watson & Bell, 2002). 

 

BAKGRUND 

Barncancer 

Det är ofta svårt att diagnostisera barncancer (Kreuger, 2000). Symptomen är många 

gånger ospecifika och kan likna mer vanliga sjukdomstillstånd. Symptomen varierar även 

beroende på var i kroppen cancern är lokaliserad (a a). Diagnoserna hos barn delas 

vanligtvis in i tre grupper: Leukemier, hjärntumörer och andra solida tumörer, varav 

leukemier är vanligast (Björk, 2009).  

 

Leukemi innebär cancer i de vita blodkropparna, vilka utgör vårt immunförsvar (Björk, 

2009; Enskär, 1999). Sjukdomsbilden kan se olika ut beroende på vilken sorts leukemi 

barnet har insjuknat i (Enskär, 1999). Trötthet, blekhet, ökad infektionskänslighet och 

minskad aptit, som i sin tur kan leda till viktnedgång är vanliga symptom. Andra symptom 

kan också vara ökad blödningsbenägenhet som leder till blåmärken och små blödningar i 

huden (a a). 

 

Tumörer i hjärnan hos barn uppstår oftast i lillhjärnan, men kan också förekomma i 

storhjärnan. Hjärntumörer kan växa på olika sätt och har därför olika prognoser, symptom 

och behandlingar. Vissa hjärntumörer är godartade och vissa är elakartade, men även de 

godartade tumörerna kan orsaka skada om de växer i känsliga delar av hjärnan. Vanliga 

symptom är ett ökat intrakraniellt tryck som leder till huvudvärk, illamående/kräkningar 

samt rörelser som är okoordinerade (Enskär, 1999).  

 

Solida tumörer utgörs av flera grupper tumörer. Symptombilden och behandlingen varierar 

beroende på typ av sjukdom hos barnen, liksom utbredningen och förloppet. Symptomen 

kan dock visa sig i form av lokal svullnad som kan palperas, samt trycksymptom (Enskär, 

1999). 
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Behandlingen och dess biverkningar 

Behandling idag syftar, i nästan alla fall, till att barnet ska bli helt frisk från cancer 

(Enskär, 1999; Kreuger, 2000). Det finns tre typer av behandlingsformer; kirurgi, 

cytostatika och strålbehandling. Beroende på var i kroppen cancern är lokaliserad, 

kombineras de olika behandlingsmetoderna. I vissa fall går det inte att operera bort 

tumören, på grund av att den är placerad vid ett känsligt ställe. Då används istället 

strålbehandling och/eller cytostatika (a a). Vid svåra fall av leukemi kan barnet behöva 

genomgå en hematologisk stamcellstransplantation (Björk, 2009). 

 

Ökad infektionskänslighet till följd av cytostatikabehandlingen och strålbehandlingen är ett 

vanligt förekommande besvär, då behandlingen slår ut de flesta vita blodkroppar som 

barnet behöver för att skydda sig mot infektioner. Detta innebär framför allt att barnet bör 

undvika att umgås med personer som kan ha varit i kontakt med sjukdomsalstrande 

mikropartiklar. Svårigheter under matsituationen på grund av illamående och kräkningar 

kan även uppstå under behandlingen och ge barnet besvär. Det kan likväl förekomma 

smärtsamma sår, blåsor och svampbeläggningar i munnen och detta kan i sin tur leda till 

minskad aptit. Håravfall inträffar hos majoriteten av de barn som genomgår cytostatika- 

och strålbehandling. När behandlingen avslutas växer håret tillbaka (Björk, 2009). 

Omvårdnad vid barncancer 

För att kunna ge en så optimal vård och omvårdnad som möjligt vid barncancer behövs ett 

välfungerande multidisciplinärt team som arbetar tillsammans för barnets och dess familjs 

bästa (Enskär, 1999). Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av barn med cancer är att hjälpa 

barnet och dess familj med de problem som kan uppstå samt lindra de symptom och besvär 

som sjukdomen medför, exempelvis problem med rädsla hos barnet, nutritionsproblem och 

infektionskänslighet (Björk, 2009; Enskär, 1999). Dessa symptom och besvär behöver bli 

bemötta och få erkännande som en del av cancersjukdomen (Woodgate, Degner & 

Yanofsky, 2003). Barnen upplever biverkningarna av cancerbehandlingen, exempelvis 

håravfall, som olika stadier av cancersjukdomen och det är viktigt att familjen och 

sjuksköterskan lägger vikt vid deras upplevelser och att de bekräftar barnens känslor (a a). 

 

Sjukhusmiljön kan för barn vara skrämmande, då barnet tvingas utsättas för olika moment 

såsom undersökningar och behandlingar. Sjuksköterskans uppgift blir därför att förbereda 

barnet innan exempelvis en venprovtagning, vilket ofta uppfattas som skrämmande. Precis 

som vuxna kan barn också uppleva det lättare att hantera vissa situationer när de har fått 

det berättat för sig vad som kommer att hända (Björk, 2009).  

 

De vanligt förekommande svampbeläggningarna, blåsorna och såren i munnen till följd av 

behandlingen, gör att det är av stor vikt att låta barnet själv välja vad han eller hon vill äta. 

Likaså att undvika exempelvis allt för saltrik och syrlig mat då detta kan förvärra smärtan. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av antiemetika försöka lindra illamåendet och behandla 

eventuell svampinfektion, för att öka barnets aptit. På grund av barnets ökade 

infektionskänslighet blir sjuksköterskans roll att informera föräldrarna och barnet om 

vikten av god hygien. Det är även av vikt att informera barnet och dess familj i tidigt skede 
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om att barnet kommer förmodligen att tappa sitt hår. Vissa familjer vill även ha hjälp med 

att boka tid hos en perukmakare (Björk, 2009). 

Sjuksköterskans perspektiv av att vårda barn med cancer 

Sjuksköterskor ställs inför många utmaningar när de vårdar barn diagnostiserade med 

cancer (De Graves & Aranda, 2005; Enskär, 1999). De måste se till att barnet och dess 

familj får bästa tänkbara vård och att vården individualiseras efter behov (De Graves & 

Aranda, 2005). Sjuksköterskor måste lära sig att hantera sina känslor, positiva som 

negativa (Enskär, 1999). En aspekt som kan göra det lättare är att skapa en relation med 

närhet till barnet och dess familj. Denna relation kan ge en djupare inblick i vården som 

sjuksköterskan ger vilket gör att denne kan se vilka förbättringar vården leder till. 

Situationer som kan göra att arbetet ibland kan kännas påfrestande för sjuksköterskan är 

om relationen mellan barnet och familjen inte fungerar på ett bra sätt eller om familjen är 

missnöjd. Det kan också handla om att barnet inte blir bättre, och kanske kommer att 

avlida (a a). Sjuksköterskor bör ha kunskap om hur de ska hantera sina egna känslor då 

detta kommer resultera i bättre vård, och möjlighet att lättare kunna stödja både barnet och 

föräldrarna (Enskär, 1999; De Graves & Aranda, 2005). Vården är alltså ett ömsesidigt 

beroende där sjuksköterskans välmående påverkar barnets och föräldrarnas välbefinnande 

och tvärt om (a a).  

Sjuksköterskans vårdande relation till föräldrar 

En bra relation mellan sjuksköterska och föräldrar är viktig för omvårdnaden av ett sjukt 

barn (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug 2005a). Omvårdnad bygger på en 

humanistisk människosyn och altruism, vilket innebär att människan sätts i centrum 

(Jahren Kristoffersen & Nortvedt, 2005b). Vårdrelationen mellan sjuksköterskan, barnet 

och föräldrarna kännetecknas av ett professionellt engagemang som innebär att 

sjuksköterskan inte räknar med att få ut något för egen del (Dahlberg, Segesten, Nyström, 

Suserud & Fagerberg, 2003). I en vårdande relation handlar det mer om att vara än att 

göra, vilket innebär att sjuksköterskan inte enbart fokuserar på barnets eller dess föräldrars 

problem utan mer på vad de har för resurser (Snellman, 2008). Målsättningen för en 

vårdrelation är att sjuksköterskan gör sitt bästa för att lindra lidande och främja hälsa och 

välbefinnande. Vårdarbete i stort är ett moraliskt projekt med syfte att göra gott och att 

göra rätt (a a). 

 

För föräldrar är det av stor vikt att kunna känna förtroende både för sjuksköterskans 

professionella arbete och för sjuksköterskan som person (Jahren Kristoffersen, et.al., 

2005a). Vårdrelationen bör bygga på respekt och sjuksköterskans förmåga till inlevelse i 

föräldrarnas situation har stor betydelse för hur föräldrarna upplever sjuksköterskans 

engagemang i dem (Attree, 2001). Hur sjuksköterskan samordnar undersökningar, 

provtagningar och dylikt har stor betydelse för föräldrarna och deras förtroende för vården 

(Enskär, 1999). Föräldrarna befinner sig i en extra sårbar situation och det är särskilt 

viktigt att vårdrelationen grundas på positiva förhållningssätt och att sjuksköterskan har en 

utvecklad förmåga till att känna empati och ömsesidighet (Snellman, 2008). Kroppslig 

kontakt i vårdrelationen, såsom en förstående hand som läggs på axeln eller en värmande 

kram, kan ha ett djupare syfte än att bara ge tröst. Genom den kroppsliga kontakten kan 

sjuksköterskan uppnå en starkare förståelse för föräldrars upplevda verklighet (a a). 
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Familjecentrerad omvårdnad 

När ett barn blir sjukt, är det inte bara barnet som påverkas utan även föräldrarna till barnet 

(Jolley & Shields, 2009; Wright & Leahey, 1990; Shields, Pratt, Davies, & Hunter, 2008; 

Shields, Pratt, & Hunter, 2006). Familjecentrerad omvårdad är ett begrepp som innebär att 

omvårdnaden inte bara har fokus på barnet utan även på föräldrarna. Detta har blivit ett sätt 

att inkludera barnets föräldrar i omvårdnaden (a a). Familjen kan liknas vid en mobil som 

hänger i trådar från taket (Wright & Leahey, 1998). Varje familjemedlem representerar var 

sin tråd med hänge. Helheten har jämvikt och stadga, även fast mobilen befinner sig i 

rörelse. När ett hänge påverkas av något, influeras även alla de övriga hängena, vissa mer 

än andra och för en stund råkar de i obalans. Successivt utövar helheten sin inverkan på det 

eller de hängena som hamnat i obalans och tids nog återställs jämvikten. Att se en familj 

som ett system som befinner sig i ömsesidig interaktion med varandra kan hjälpa 

sjuksköterskan att se familjen som en enhet. Familjemedlemmarnas inbördes interaktion 

bör studeras, snarare än att observera dem var för sig (a a).  

 

Föräldrars engagemang i sitt barns vård har genomgått stora förändringar under det senaste 

århundradet då en strävan för ett ökat föräldraengagemang finns (Palmer, 1993). Bowlby 

(1994) menar på att föräldrar är barns trygga bas i livet. Det är därför viktigt att även hjälpa 

och stötta föräldrarna till det sjuka barnet för att de ska kunna klara av den påfrestande 

situationen, eftersom de förväntas vara starka och sköta om det sjuka barnet och eventuella 

syskon (Jolley & Shields, 2009; Björk, 2009). Barn behöver sina föräldrar, kärlek och 

trygghet på sjukhuset och i andra sjukvårdssammanhang för att klara av den situation de 

befinner sig i (Jolley & Shields, 2009). Orsaken till varför det är viktigt att vårda även 

föräldrarna är att föräldrars beteende påverkar barnets beteende (Bowlby, 1994). Föräldrar 

ska utgöra en trygg fristad, från vilket barnet kan få emotionell samt fysisk näring, få tröst 

när barnet är ledset och bli lugnat vid oro (a a).  

Behov, stöd och bemötande 

Behov är ett mångtydigt och föränderligt begrepp och definieras olika beroende på vilket 

perspektiv man utgår ifrån. Det är i detta fall föräldrars upplevda behov som utvecklats till 

önskemål eller krav. Om inga behov uttrycks ska inte sjuksköterskan uppfatta detta som att 

de inte har några upplevda behov. Föräldrarna kan helt enkelt sakna styrka eller motivation 

till att orka uttrycka sina behov. Som sjuksköterska är det därför viktigt att vara lyhörd för 

föräldrarnas behov, samtidigt som sjuksköterskan måste veta vad som ligger inom 

hans/hennes verksamhetsområde och vad som faller utanför (Ewles & Simnett, 2005). 

 

Stöd kan bland annat innebära att hjälpa någon genom att finnas närvarande rent generellt 

(Stoltz, Pilhammar Andersson & Willman, 2006). Detta kan exempelvis behöva 

kompletteras med informationsgivning (a a). Målet med det stöd som sjuksköterskan ger 

till föräldrarna är att de ska bibehålla sin psykiska hälsa och fungera i sin föräldraroll 

gentemot sitt barn (Enskär, 1999). För föräldrar kan stöd innebära delaktighet i 

omvårdnadsprocessen av sitt barn (Holm, Patterson & Gurney, 2003). De Graves och 

Aranda (2005) beskriver även hur sjuksköterskor ofta försöker ge stöd genom att hålla 

hoppet uppe, då detta ur ett sjuksköterskeperspektiv anses vara av stor betydelse för 

föräldrarnas välmående. 
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För att en ömsesidig och respektfull relation ska kunna skapas mellan två parter måste det 

ges utrymme för känslor och möjlighet att få vara sig själv (Stoltz, 2006). Enligt ett 

omvårdnadsperspektiv innebär ett gott bemötande förmågan att kommunicera med barnet 

och dess föräldrar på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). 

Bemötandet speglar sjuksköterskans bakomliggande inställning till situationen (a a). 

Bemötande avser även den människosyn och de värderingar som kommer till uttryck i 

samspelet mellan människor, och utifrån sättet de möter varandra formas den inställning de 

får till varandra (Jahren Kristoffersen, et.al., 2005a). Sjuksköterskans kunskaper, 

färdigheter och sätt att bemöta samspelar i utövandet av omvårdnad. Det är därför viktigt 

att sjuksköterskor medvetet funderar och reflekterar över sitt sätt att uttrycka sig både 

muntligt och kroppsligt (a a). God vård betecknas som individuellt anpassad med fokus på 

dem vården är riktad till samt att den är relaterad till deras behov (Attree, 2001; 

Socialstyrelsen, 2005). Detta uppnås av sjuksköterskan genom en humanistisk 

människosyn, en vårdande relation och visat engagemang (a a). Det som i andra 

vårdsammanhang ses som gott och tillräckligt bemötande kan inom barnonkologi verka 

bristfälligt eller oengagerat (Eden, Black, MacKinlay & Emery, 1994). Fungerande och 

omtyckta sätt att bemöta föräldrar vars barn drabbats av cancer bör finnas dokumenterade 

och lättillgängliga för berörd personal (Björk, 2008). I nuläget saknas en god 

sammanställning av den kunskap som redan finns inom området. Däremot finns det en hel 

del separata studier som berör ämnet (a a). 
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PROBLEMFORMULERING 

Barncancer medför inte bara sjukdomslidande för det drabbade barnet, utan också för dess 

föräldrar som påverkas både emotionellt och socialt. Stor kunskap och erfarenhet inom 

området krävs av sjuksköterskor som i sitt yrke kommer i kontakt med cancersjuka barn 

och deras familjer. Om sjuksköterskan lyckas ge barnets föräldrar gott stöd och trygghet 

kommer föräldrarna i sin tur kunna förmedla sitt inre lugn och styrka till barnet, då de är 

barnets trygga bas. Det som generellt uppfattas som gott bemötande kan i detta 

vårdsammanhang ses som bristfälligt. Därför bör information om vad föräldrar anser är 

gott bemötande finnas lättillgänglig för berörd personal. För att som sjuksköterska kunna 

ge en god omvårdnad till dessa föräldrar är det av stor vikt att få tillgång till samlad 

kunskap om föräldrarnas uttryckta behov av det stöd och bemötande från sjuksköterskor. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva vilket stöd och bemötande föräldrar till barn 

diagnostiserade med cancer behöver från sjuksköterskor. 

METOD 

Den litteraturbaserade studien genomfördes med grund i analys av kvalitativ forskning som 

beskrivs av Friberg (2006).  Detta innebar att data analyserades och tolkades för att skapa 

en insikt i patienters och närståendes livsvärld Friberg (2006) med förevändning att skapa 

ökad förståelse för vårt valda problemområde. Den litteraturbaserade studien har därmed 

en kvalitativ ansats. Alla kvalitetsgranskade kvalitativa studier har ett kunskapsvärde och 

genom att sammanställa flera forskningsresultat inom området kan ett större 

kunskapsvärde skapas Friberg (2006). Identifierad vetenskaplig kunskap kan sedan 

omsättas till praktiskt användbar kunskap (a a).  

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ ansats. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 1995-2010, de skulle vara etiskt- och 

referee-granskade och publicerade på engelska. Alla artiklar skulle vara relevanta i 

förhållande till syftet med studien. Exklusionskriterierna innefattade studier som var 

skrivna ur patient- och sjuksköterskeperspektiv, då studien belyser ett anhörigperspektiv. 

Detta urval gjordes vid sökningen av artiklarna. I de artiklar med titlar vi fann av intresse 

lästes även sammanfattningen för att bedöma om artikeln belyste vårt syfte med studien. 

De artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt frågeställningar som finns beskrivna 

av Friberg (2006) (bilaga 1).  
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Datainsamling 

Datamaterialet för studien söktes i databaserna; CINAHL, ELIN@Skövde, SwePub, 

Medline (EBSCOhost) och SienceDirect. Det visade sig dock att databaserna Sience Direct 

och SwePub behövde uteslutas. Detta på grund av att Sience Direct innehöll vetenskapligt 

material från olika discipliner. Sökträffarna blev därmed inte tillräckligt specifika och även 

ohanterligt stora. I SwePub fanns artiklar som kunde återfinnas i de övriga databaserna.  

 

Våra sökord formulerades utefter den information vi eftersökte, då Friberg (2006) anger att 

sökorden ska formuleras utifrån valt syfte och problemområde. Sökord som användes var 

framför allt: parent, cancer, child, nurs, vilka kombinerades med följande sökord, för att få 

fram ett mer specifikt resultat: encounter, meet, experience, perceptions, pediatric, support, 

needs, information, treatment, care, childhood neoplasms, oncology, approach (se tabell 1).   

 

 

Tabell 1: Presentation av sökväg. 

Sökningen utfördes mellan 2010-06-01 - 2010-09-10. 
 

Databas 

 

Sökord Antal 

träffar 

Lästa  

abstract 

Valda 

artiklar 

Elin@Skövde 

 

parent AND child 

AND cancer 

AND care 

AND nurs* 

18105 

291 

85 

17 

 

 

3 

4 

 

 

2 (4, 5 ) 

1 (6) 

Elin@Skövde parent AND child AND  support 

AND cancer 

 

58 

 

9 

 

1 (1) 

CINAHL Enskär 26 3 3 (7, 8, 9) 

CINAHL 

 

 

parent AND child AND cancer 

AND nurs*  

AND perspective 

384 

112 

11 

 

1 

3 

 

 

1 (10) 

CINAHL 

 

 

parent AND perceptions AND child 

AND cancer 

AND care 

 

33 

15 

 

2 

1 

 

 

1 (11) 

CHINAL 

 

child AND cancer*  

AND family  

AND need  

AND palliative AND support 

4714 

859 

137 

9 

 

 

 

5 

 

 

 

1(2) 

Medline 

(EBSCOhost) 

parent* AND child AND cancer 

AND experiences 

2157 

130 

 

3 

 

1 (12) 

Medline 

(EBSCOhost) 

 

Parent AND needs AND care 

AND pediatric   

AND oncology 

952 

224 

11 

 

 

3 

 

 

1 (13) 

Medline 

(EBSCOhost) 

 

cancer* AND child AND parent* 

AND nurs*  

AND need  

AND hospital* 

2199 

380 

96 

36 

 

 

 

5 

 

 

 

1(3) 
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Analys 

Sammanställningen av vetenskapliga artiklar gjordes för vår problemställning på ett 

adekvat sätt med motivet att kombinera tidigare utförd forskning till en ny helhet 

(Axelsson, 2008). Tidigare forskning splittrades, granskades och analyserades till delar av 

information som sedan bildade en ny helhet (a a).  

 

De utvalda artiklarna (bilaga 2) analyserades efter femstegsmodellen av kvalitativ 

forskning, som finns beskriven av Friberg (2006), vilket innebar att vi noga läste igenom 

de valda studierna flera gånger så att en känsla för vad artiklarna handlade om uppstod. 

Fokus låg på studiernas resultat. Nyckelfynden i varje studies resultat identifierades och 

analyserades. Därefter översattes, sammanfattades och sammanställdes studiernas resultat 

så att en överblick skapades vilket gjorde det lättare att se vad som skulle analyseras. 

Resultaten i de olika studierna relaterades sedan till varandra för att identifiera likheter och 

skillnader. På så vis sammanställdes nyckelfynden för att frambringa basen till det valda 

ämnet. För att en ny helhet skulle kunna skapas, formulerades nya teman vilket medför att 

ett nytt resultat kan presenteras (a a).  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Avsikten med denna litteraturbaserade studie var att ta del av redan befintlig kvalitativ 

forskning och analysera samt sammanställa denna för att komma fram till ett nytt resultat. 

De vetenskapliga artiklarna som användes i studien grundades på forskning som blivit 

godkänd av etisk kommitté och referee-granskade, vilket Friberg (2006) råder till och som 

även beskrivs i Helsingforsdeklarationen (F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för 

forskningsetik, 2003). God referenshantering tillämpades för att plagiat och förfalskning 

skulle undvikas. Vidare har ett neutralt förhållningssätt och ett objektivt synsätt använts 

vid analysering av den befintliga forskningen, genom att inte tillföra egna värderingar. 

Detta för att undvika förvrängning av data till egen fördel (a a), vilket också 

Helsingforsdeklarationen styrker.   
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RESULTAT 

Under analys av artiklarna framkom tre teman; föräldrars behov av information, en 

engagerad vårdrelation ger stöd och trygghet, samt föräldrars delaktighet i omvårdnaden av 

barnet. 

Föräldrarnas behov av information 

Detta tema beskriver vikten av att föräldrarna får släcka den stora informationstörst de har 

rörande allt kring deras barns omvårdnad och dess cancerdiagnos, samt hur de vill delges 

denna information. 

 

De flesta föräldrar vill och känner ett behov av att få information från en sjuksköterska och 

det är viktigt att denna kommunikation fungerar bra (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & 

Kreuger, 1997; Yiu & Twinn, 2001). De önskar att informationen gällande deras barns 

sjukdom, prognos och behandlingsplaner är korrekt och uppriktig (Von Essen, Enskär & 

Skolin, 2001; Von Essen, Enskär, Haglund, Hedström & Skolin, 2002; James et.al., 2002). 

Föräldrar uppskattar att sjuksköterskan tar sig tid att förklara för dem redan innan 

behandlingsstart om hur behandling och eventuella biverkningar kommer att se ut. De vill 

lära sig av sjuksköterskan, om hur barnets svar på behandling och eventuella förändringar i 

barnets tillstånd kan se ut (a a). De tycker även att det är viktigt att sjuksköterskan är 

konsekvent med den information som ges till dem (James & Johnson, 1997). 

Sjuksköterskans förmåga att tillhandahålla föräldrarna med information och hans/hennes 

kliniska kompetens är två viktiga aspekter för att föräldrarna ska kunna känna sig säkra på 

att deras barn blir väl omhändertaget (a a). 

 

Att få tillgång till information om barnets sjukdom är viktigt för föräldrarna då 

informationsbehovet är som störst under tider av kris och stress (Von Essen et.al., 2001; 

Von Essen, 2002; Yiu & Twinn, 2001). Informationen ger föräldrarna en känsla av kontroll 

och delaktighet i situationen och minskar därmed deras känsla av osäkerhet. De finner det 

även viktigt vilket sätt information delges dem. Framförallt att sjuksköterskan använder ett 

lättbegripligt språk, talar direkt till dem och visar dem respekt (a a). Föräldrar uppger att 

deras känslomässiga tillstånd avgör vilken förmåga de har att ta in och förstå given 

information (Enskär, et.al., 1997). När de informeras om sitt barns cancerdiagnos drabbas 

de av djup chock och är därmed obenägna att ta in all den information som ges vid detta 

tillfälle (a a). Föräldrarna påpekar vikten av att få informationen repeterad för sig när de är 

mottagliga för den, då detta är en betydande faktor som påverkar deras förmåga att koppla 

positiva associationer till barnets sjukhusvistelse (Yiu & Twinn, 2001). 

 

Föräldrar vill också veta vad de har att förvänta sig när deras barn börjar närma sig döden 

(James & Johnson, 1997). Det känns viktigt för föräldrarna att ha ett realistiskt synsätt på 

tillståndet och prognosen för deras barn, och sjuksköterskan kan hjälpa dem genom att tala 

direkt och uppriktigt med dem om deras barns tillstånd (Kars, Grypdonck, Beishuizen, 

Meijer-van den Bergh & van Delden, 2010; Monterosso & Kristjanson, 2008). Detta 



 

10 

 

rättframma sätt att bemöta föräldrarna bidrar till att minska föräldrarnas överväldigande 

känsla av maktlöshet och ger dem en viss kontroll över sina känslor (a a). 

 

Föräldrar till cancersjuka barn uppskattar även om det finns en sjuksköterska som kan ge 

dem informativt stöd via telefon eller via hembesök. Att snabbt kunna få svar på frågor 

gällande oro för fysiska symptom hos sina barn ses som ett fantastiskt gott stöd av 

föräldrar. De eftersöker instruktioner från sjukhuset om vem de kan kontakta för 

rådgivning och när, om de blir oroliga för sitt barn. Föräldrarna önskar och efterfrågar även 

ett avslutande behandlingsmöte med sjuksköterskan (McGrath, 2001). 

En god relation ger stöd och trygghet 

Temat behandlar betydelsen av en god mellanmänsklig relation mellan förälder och 

sjuksköterska. Här tydliggörs även hur det stöd som hjälper föräldrar hantera situationen de 

befinner sig i ser ut. 

 

Föräldrar sätter högt värde på att sjuksköterskan tar sig tid att prata med dem och lyssnar 

på vad de har för önskemål och behov (Von Essen et.al, 2001; Von Essen et.al, 2002). 

Många föräldrar vill uttryckligen bli erbjudna stöd i form av ett möte där sjuksköterskan i 

lugn och ro kan förklara för dem vad som vanligtvis händer i liknande situationer, vilka 

känslor som brukar uttryckas och vad de kan förvänta sig att uppleva (Forinder & Lindahl, 

2009). Föräldrar tycker det är skönt att sjuksköterskan har förmåga att känna empati 

(Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Om så är 

fallet upplever föräldrar att de vågar öppna sig för att knyta starka band till sjuksköterskan 

som då ger föräldrarna stöd bara genom att finnas där för dem (a a). 

 

Det är tryggt och tröstande för föräldrar att kunna lita på sjuksköterskan och uppfatta den 

goda effekten av behandlingen och omvårdnaden. Även om barnet känner smärta från 

behandlingar, så litar föräldrarna på att sjuksköterskan gör sitt bästa för att hjälpa barnet att 

bemästra sin rädsla. När sjuksköterskan ger information till barnet på ett ärligt och lugnt 

sätt och när han/hon samarbetar med barnet på ett känsligt vis, får detta föräldrarna att 

känna sig trygga. Föräldrarna uppskattar att sjuksköterskan inte bara ger all 

uppmärksamhet till det sjuka barnet utan till hela familjen. Den omtänksamma vården som 

ges till familjen gör så att föräldrar inte känner sig övergivna, med ensamt ansvar för 

barnets välbefinnande (Ångström-Brännström et.al., 2010; James & Johnson, 1997).  

 

Föräldrar tycker det är viktigt för barnet att veta att de litar på sjuksköterskan, och att de 

känner sig bekväma och trygga i hans/hennes omvårdnad (Von Essen et.al., 2002).  

Föräldrar uppskattar när sjuksköterskan kommer till barnets rum lite då och då och tar sig 

tid för att prata och umgås med barnet och föräldrarna (Ångström-Brännström et.al., 2010; 

James & Johnson, 1997; Von Essen et.al., 2002; Enskär & von Essen, 2000; Enskär, et.al. 

1997). För föräldrar innebär en god vård att sjuksköterskan spenderar tid med dem och att 

de har en förmåga att vara spontana, och då kunna utföra vänliga, altruistiska handlingar 

vilka egentligen inte ingår i en sjuksköterskas arbetsuppgifter (Von Essen et.al., 2002). 

Genom en sådan handling förstår föräldrarna att sjuksköterskan har medlidande med dem 

och är ärlig i sin omtanke om dem. Att sjuksköterskan exempelvis tar sig tid för att leka 

med barnet mellan behandlingarna, uppskattas högt av föräldrar (a a). Uppskattat av 

föräldrarna är också att barnen kan få välja vilken sjuksköterska de vill ska komma in på 
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deras rum, då barnen ibland fattar tycke för vissa sjuksköterskor (James & Johnson, 1997). 

Om deras barn visar tecken på försämring, är det inte uppskattat att sjuksköterskan ber 

föräldrarna att vänta, utan de vill få hjälp med en gång (a a).  

 

Kontinuitet i vården, exempelvis att kunna få träffa samma person flera gånger, och en bra 

organisation på avdelningen, är även viktiga aspekter för föräldrar (Von Essen et.al., 2002; 

Enskär & von Essen, 2000; Enskär, et.al. 1997). Föräldrar uttrycker även att det är viktigt 

att det finns tillräckligt med personal på avdelningen så att de kan gå hem, lämna 

avdelningen för att äta eller göra någonting annat, utan att behöva känna sig skyldiga för 

att de lämnar sitt barn ensamt (Von Essen et.al., 2001).  

 

Enligt föräldrar stöttar sjuksköterskan dem indirekt genom att ge god omvårdnad till deras 

barn, och sjuksköterskan vårdar indirekt barnet genom att ta väl hand om föräldrarna. 

Föräldrarna känner det som att deras önskningar blir uppfyllda när deras barns önskningar 

blir det (Romaniuk & Kristjanson, 1995; Von Essen et.al., 2001; Monterosso & 

Kristjanson, 2008; James & Johnson, 1997). 

Föräldrars delaktighet i omvårdnaden av barnet 

Som förälder vill man vara en del av allt som händer i sitt barns liv. Att även få vara 

delaktig i barnets liv då de är i behov av vård, är av stor betydelse för föräldrarna. Temat 

speglar hur viktigt det är för föräldrar att få ta del i omvårdnaden av sitt barn då detta 

stärker dem i deras föräldraroll. 

 

Det är betydelsefullt för föräldrar när de får möjligheten att vara delaktiga i all omvårdnad 

av sitt barn (Monterosso & Kristjanson, 2008). Även att deras oro, intuitioner och förslag 

angående barnets fysiska välbefinnande och vård, blir bekräftade och uppfyllda anses vara 

betydelsefullt (James & Johnson, 1997). Möjligheten att få känna sig delaktig kan enligt 

föräldrarna bland annat uppnås genom att sjuksköterskan lyssnar på deras åsikter, och att 

beslut rörande barnets omvårdnad diskuteras gemensamt med dem (Von Essen et.al., 

2001). Uppskattat av föräldrar är även när sjuksköterskor visar dem hur den praktiska 

omvårdnaden ska utföras så att en känsla av delaktighet och samarbete kan uppnås (Yiu & 

Twinn, 2001; James & Johnson, 1997). Exempel på detta är en demonstation av 

sjuksköterskan på hur deras barn kan vändas i sängen så smärtfritt som möjligt (a a). 

Föräldrar vill dessutom veta exakt vad som planeras och vad som pågår kring deras barns 

vård (Yiu & Twinn, 2001). Kunskap om hur de ska reagera och hantera sitt barns olika 

omvårdnadsbehov som kan uppstå är också eftertraktat (a a). När föräldrarna fått 

information om hur de ska vårda sitt barn är det av värde för dem att sjuksköterskan litar 

på att de klarar av att ge sitt barn omvårdnad på egen hand, likväl som att han/hon visar 

tillit till att de kan agera som sitt barns behandlingskoordinator (James & Johnson, 1997). 

Föräldrar finner det viktigt att sjuksköterskan tillåter dem att finnas där för sitt barn i den 

utsträckning de har behov av (a a).       

  

Föräldrar tycker även att det är viktigt att sjuksköterskan låter barnet vara delaktig i beslut 

angående deras egen vård och att han/hon respekterar barnet för att de själva ska kunna 

känna sig väl omhändertagna (Enskär & von Essen, 2000; Von Essen et.al., 2002). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte var att beskriva vilket stöd och bemötande föräldrar till barn diagnostiserade 

med cancer önskar få från sjuksköterskor. En kvalitativ litteraturbaserad studie valdes 

därmed som metod, eftersom denna metod enligt Friberg (2006) lättare besvarar patienters 

upplevelser, erfarenheter, förväntningar och behov. Studien syftar till att hjälpa 

sjuksköterskor få ökad förståelse för föräldrarnas syn på stöd och bemötande, så att de kan 

tillgodose föräldrarnas önskemål i större utsträckning. Detta med förhoppning om att 

kunskapen leder till ökat praktiskt användbart kunnande för sjuksköterskor, vilket Friberg 

(2006) poängterar. Det framkom i tidigt skede att det fanns få artiklar av hög kvalité som 

svarade på studiens syfte. Trots detta beslutades det att fortskrida med studien, då 

uppfattningen om att studiens syfte var ytterst relevant att besvara för att skapa en ökad 

förståelse för ämnet inom sjuksköterskeprofessionen. 

 

Studien inleddes med att söka artiklar på databaserna CINAHL, ELIN@Skövde, SwePub, 

Medline (EBSCOhost) och SienceDirect. Detta val ansågs vara en styrka för vår forskning 

då dessa databaser sedan tidigare var bekanta och innehåller etablerad medicinsk- och 

omvårdnadsforskning.  Orsaken till valet av flera databaser, är att ingen databas omfattar 

hela områden (Friberg, 2006).  Följaktligen ansågs dessa databaser bäst kunna frambringa 

sökresultat som besvarar syftet. Till en början var tanken att både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar skulle användas. Nitton intressanta artiklar hittades därmed. Det 

framkom sedan att föräldrars upplevelser lättast kan beskrivas med kvalitativa studier, 

vilket styrks av Friberg (2006). Således valdes kvantitativa artiklar bort, efter en noggrann 

analys. Detta resulterade i ett reducerat sökresultat på tretton artiklar. Resultatet blev dock 

mer följsamt och mer trovärdigt då resultatet ska innehålla föräldrars uttryckta behov av 

stöd och bemötande från sjuksköterskan.  

 

Det framkom vid sökning att vissa artiklars titlar inte överrensstämde med deras innehåll. 

Av samma anledning kan artiklar med forskningsresultat som besvarade studiens syfte 

sållats bort, då deras titlar uppfattades som irrelevanta. Detta kan ha bringat en svaghet till 

vår studie, då antalet artiklar inom detta område ansågs vara få. En vidare svaghet var även 

att exkludera patient- och sjuksköterskeperspektiv, då detta urval kan ha medfört att 

relevant forskning kan ha sållats bort. Under sökningen hittades två artiklar som var 

skrivna ur föräldra- och sjuksköterskeperspektiv. Efter att ha läst dessa artiklar framkom 

det att de innehöll relevant information som svarade på studiens syfte. Även en artikel som 

främst baserades på patientperspektiv hittades, men artikeln innehöll stora inslag av 

föräldrars tankar, således bestämdes att även denna artikel kunde användas. De 

vetenskapliga artiklarna kan, som beskrivet ovan, trots sina perspektiv innehållit för 

studien relevant information. Även referenslistor från andra för ämnet intressanta böcker 

och artiklar användes i studien, vilket ökade resultatets tillförlitlighet då detta material 

redan har godkänts och är etablerad.     

  

Tanken var även att inklusionskriterierna enbart skulle innefatta svenska studier, men på 

grund av att sökträffarna blev allt för få valdes även detta inklusionskriterie bort för att få 

en ökad sökvidd. Detta kan ha medfört en svaghet för studiens resultat, då 

sjukvårdssystemen liksom kulturella aspekter ser olika ut världen över (Hanssen, 2007).  
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De framtagna artiklarna lästes noggrant ett antal gånger, samtidigt som stycken i materialet 

markerades. Genom att läsa artiklarna först enskilt och sedan tillsammans stärks 

tillförlitligheten, vilket har tagits i akt i denna studie och som stöds av Lundman och 

Hällgren Graneheim (2008). Detta för att identifiera nyckelfynden i artiklarnas resultat. 

Nyckelfynden sammanfattades och teman uppenbarades. Texten formades i teman då 

mycket av informationen som framkom var sammanflätad av många olika aspekter. Detta 

val är en styrka för studien då det gör texten mer sammanhängande och lättläst.  

 

I studien har hänsyn till och användning av god referenshantering nyttjats. Detta för att 

undvika plagiat och förfalskning, som F.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för 

forskningsetik (2003) upplyser om. Vidare brukades ett neutralt förhållningssätt vid analys 

av artiklarna, som Dahlberg (1997) påpekar är av stor vikt. Dahlberg (1997) omtalar även 

att en av forskarens uppgifter är att inte förvränga verkligheten till sin egen fördel, och 

hänsyn har tagits även till detta. 

Resultatdiskussion  

Föräldrars behov av att få känna delaktighet i omvårdnaden av sitt barn är stort. Det är 

även viktigt att sjuksköterskan visar uppriktighet i sitt engagemang för föräldrarna och 

deras barn samt att han/hon visar förståelse för att föräldrarna vill ha kvar det övergripanda 

ansvaret för barnets välbefinnande. Tillräckligt med information från sjuksköterskan till 

föräldrarna om allt som rör deras barn och dess cancersjukdom är enligt föräldrarna av 

mycket stor betydelse för dem.  

 

I resultatet av den litteraturbaserade studien uppdagades det att föräldrar till cancersjuka 

barn har ett stort behov av att få vara delaktiga i omvårdnaden av sitt barn. Resultatet visar 

att i samband med att deras barn blir sjukt kan föräldrarna få en känsla av förlorad kontroll 

då de inte längre vet vad de ska göra eller hur de ska bete sig för att kunna hjälpa sitt barn. 

I en studie av Holm, et. al (2003) framkommer det att föräldrar ofta tar på sig rollen som en 

i omvårdnadsteamet just för att kunna greppa situationen bättre. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor förstår att föräldrar behöver ha kvar det ansvar som det innebär att vara 

förälder, då det alltid är de som känner sitt barn bäst (a a). Detta framkommer i resultatet 

och stöds även av Socialstyrelsen (2005) som beskriver betydelsen av att som 

sjuksköterska kunna ta till vara på föräldrarnas kunskaper och erfarenheter. Därtill beskrivs 

vikten av att genom god kommunikation med föräldrarna kunna ge stöd och vägledning för 

att deras delaktighet i vård och behandling ska bli så bra som möjligt (a a). I resultatet 

framkommer det även att föräldrarna alltid ska känna sig välkomna på avdelningen, och få 

möjlighet att lära sig hur den praktiska omvårdnaden av deras barn går till så att de känner 

samhörighet. Då resultatet jämförs med Shields, et. al (2004), som är skriven utifrån ett 

sjuksköterske- och föräldraperspektiv, framkommer det även att föräldrar vill delta i 

omvårdnaden av sitt barn i större utsträckning och är mer självständiga än vad 

sjuksköterskor ofta tror (a a).  

 

Föräldrars behov av delaktighet i omvårdnaden av sitt cancersjuka barn jämfört med 

behovet av delaktighet hos familjemedlemmar då deras åldrande föräldrar blivit sjuka och 

är i behov av omvårdnad skiljer sig mycket. Whitaker (2008) framhåller att när 

familjemedlemmar besöker sina åldrande föräldrar behandlas de ofta av hälso- och 
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sjukvårdspersonalen som främmande gäster och förpassas av dem till bakgrunden, och 

detta accepteras av familjemedlemmarna. Krav på att få känna sig delaktiga i omvårdnaden 

av sina åldrande föräldrar förekommer i liten grad, ibland vill de tvärtemot ta avstånd, och 

ansvaret överlåts helt och hållet till hälso- och sjukvårdspersonalen. Vid besöken spenderas 

lite tid tillsammans vid tv:n, över en kopp kaffe eller i badrummet för att hjälpa sin far/mor 

piffa upp sig litegrann (a a). På så vis synliggörs kontrasterna mellan föräldrar till barn med 

cancer och deras behov av delaktighet i omvårdnaden och vuxna barn till föräldrar som är 

gamla och snart ska gå bort.  

 

Enligt Bowlby (1994), Shields et.al. (2006) och Palmer (1993) bör familjecentrerad vård 

vara basen i en sjuksköterskas arbete på en pediatrisk onkologiavdelning. Detta påvisar 

även resultatet där det framkommer att föräldrar uppskattar när sjuksköterskan har fokus på 

och engagemang för hela familjens välmående. Föräldrarna vill att sjuksköterskan inte bara 

lyssnar på barnets önskemål och behov utan även på deras egna och de uppger själva att de 

känner ett behov av att tas om hand och få stöd. Bowlby (1994) beskriver föräldrarna som 

barnets trygga bas och när föräldrarna får det stöd de behöver och mår bra så innebär detta 

att även barnet mår bra. Enligt resultatet kan sjuksköterskan på detta vis göra gott för 

barnet genom föräldrarna, och tvärtom, eftersom resultatet även visar att föräldrars 

välmående ökar då de ser att deras barn får gott stöd och omhändertagande. I resultatet 

framkommer även att föräldrarna uppskattar spontanitet hos sjuksköterskan, och att de 

själva tillåtas vara spontana. Detta stöds av Holm, et. al. (2003) som säger att föräldrar 

aktivt med avsikt att skapa en god relation till sjuksköterskor försöker vara positiva, och 

ibland tar de med sig fika till avdelningen för att dela med sjuksköterskorna. Liknande 

spontana små handlingar av godhet gör situationen enklare för föräldrarna att ta sig igenom 

och förgyller både deras och sjuksköterskans vardag (a a). 

 

Resultatet visar på att information som uppskattas av föräldrar ges konsekvent, är 

lättbegriplig, individualiserad och ges vid upprepade tillfällen. I resultatet framgår även att 

information om deras cancersjuka barn ger föräldrar en känsla av kontroll och delaktighet, 

vilket minskar deras osäkerhetskänslor. Holm, et. al., (2003) styrker detta då de säger att 

föräldrar som inte har omvårdnadsmässig- och/eller medicinsk kunskap sedan tidigare 

upplever ett mycket stort glapp mellan den intima kunskap de har om sitt barn och den 

information som delges dem med medicinska termer angående de medicinska procedurer 

som planeras för barnet. Vidare förklarar de att detta gör det svårt för föräldrarna att känna 

den grad av delaktighet som de vill uppnå i sitt barns omvårdnad, om de inte får 

information som är anpassad. Information i sig skapar en ökad känsla av delaktighet (a a). 

Här framkommer tydligt vikten av att anpassa informationen efter de olika individer 

sjuksköterskan träffar i arbetet, vilket även synliggörs i resultatet.  

 

Resultatet visar vidare att föräldrar inte förmår ta in information då de befinner sig i chock, 

som exempelvis direkt efter att de delgivits sitt barns cancerdiagnos, vilket även styrks av 

Eden, Black, MacKinlay och Emery (1994). De berättar att föräldrar känner sig 

förkrossade och upplever djup chock vid diagnostillfället, vilket leder till att de endast kan 

ta in lite eller ingen information som delges dem (Carlsson, 2007). Detta är en aspekt som 

Carlsson (2007) menar att sjuksköterskan måste ha kunskap om och förståelse för, då 

han/hon annars inte är medveten om att det krävs repetition av informationsgivningen (a a). 

I resultatet framkommer att risken för informationsförlust i detta skede är stor, vilket kan 

leda till att föräldrarna i efterhand känner ett stort missnöje med det stöd som de fått under 
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sjukhusvistelsen, då information är en mycket viktig källa till stöd. Här kan en likhet ses 

mellan föräldrar som delges sitt barns diabetes mellitus typ-1 diagnos och föräldrar som 

delges sitt barns cancerdiagnos. I Buckloh, Lochrie, Antal, Milkes, Canas, Hutchinson & 

Wysocki (2008) framkommer det att även dessa föräldrar inte minns allt som sägs till dem 

då de delges sitt barns diabetesdiagnos. Jämförelsevis kan sägas att föräldrar vars barn 

drabbats av diabetes mellitus typ-1 känner en annan typ av oro än de föräldrar vars barn 

diagnosticerats med cancer. Istället för den intensiva oro och det stora informationsbehovet 

som föräldrar med ett cancersjukt barn känner, vilket beskrivs i resultatet, så visar föräldrar 

till barn diagnosticerade med diabetes mellitus typ-1 sin oro och sitt behov av information 

på ett lugnare sätt.  De behöver information rörande sitt barns nya levnadsvanor till en 

början, därefter vill de ha information om vilka komplikationer som kan uppstå i det långa 

loppet. Informationsbehovet är hos dessa föräldrar inte lika trängande och de känner inte 

behov av att få kunskap om så mycket som möjligt om diabetessjukdomen på kortast 

möjligaste tid, vilket resultatet visar är fallet för föräldrar med cancersjuka barn. Dessa 

föräldrar vet, i motsats till föräldrar med cancersjuka barn, att diabetessjukdomen inte är 

livshotande för deras barn och de känner därmed inte den stress som föräldrar till 

cancersjuka barn gör. Däremot har föräldrar till diabetessjuka barn mycket funderingar 

kring sitt barns framtida hälsa och livskvalitet (a a). Detta visar vikten av att 

sjuksköterskan har kunskap om och förmågan att förse föräldrar med cancersjuka barn med 

informativt stöd under deras jämförelsevis korta behandlingstid.   

 

Enligt Enkär (1999), som skriver ur ett sjuksköterskeperspektiv, är det ofta tillräckligt att 

bara sitta med föräldrarna en stund och lyssna på vad de har att säga utan att själv tala eller 

göra något, eftersom det ändå inte finns några ord som tröstar. Här framkommer tydligt 

den betydelse en god mellanmänsklig relation till sjuksköterskan har för föräldrarna. 

Resultatet, som är skrivet ur ett föräldraperspektiv, påvisar behovet av att ha 

sjuksköterskan nära till hands och att ha en god relation till honom/henne är av stort värde 

för föräldrarna. 

Avslutande reflektioner 

Sammanfattningsvis framgår det i studien att det är en stor utmaning för sjuksköterskan 

som vårdar barn med cancer och deras föräldrar att förse dem med anpassad och tillräcklig 

information och att upprätta en god mellanmänsklig relation till föräldrarna.  Detta stöds av 

Pöder & Von Essen (2009) som säger att sjuksköterskors informationsmässiga och 

interpersonella förmågor definitivt behöver förbättras inom svensk pediatrisk 

onkologivård. Vidare framkommer i resultatet att föräldrarna behöver känna sig delaktiga i 

omvårdnaden av sitt barn så till den grad att de tar på sig rollen som en i 

omvårdnadsteamet. Det är en mycket svår situation föräldrar till cancersjuka barn befinner 

sig i och de uttrycker att de inte klarar att hantera denna utan stöd från sjuksköterskan. 

Studiens resultat speglar vad föräldrar till cancersjuka barn uttryckligen efterfrågat från 

sjuksköterskor. Slutligen kan härmed sägas att som sjuksköterska är det viktigt att vara 

lyhörd för föräldrarnas behov, inte minst för att sjuksköterskan genom föräldrarna ökar 

barnets välbefinnande. 
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KVALITETSGRANSKNING AV STUDIER 
 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är 

denna i så fall beskriven? 

 Vad är syftet? Är syftet klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven? 

 Hur är undersökningspersoner eller situationer beskrivna? 

 Hur analyserades data? 

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

 Vad visar resultatet? 

 Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

 Hur argumenterar författarna? 

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

 Finns det en återkoppling till vårdvetenskapliga utgångspunkter? 

 Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?   
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Bilaga 2 

 

 

Artikelöversikt. En sammanställning av de artiklar som analyserats till studiens resultat.  
Författare  

Titel  

Tidskrift, År 

Syfte 

 

Metod Resultat Diskussion  

1.  
McGrath, P. 

 

Identifying support issues of 

parents of children with 

leukemia 

 

Cancer Practice, 2001 

Att undersöka 

föräldrars 

upplevelser av 

tillgången till stöd 

då deras barn 

genomgår 

behandling för akut 

lymfatisk leukemi. 

En longitudinell, 

kvalitativ studie 

med grund i en 

fenomenologisk 

metod. Resultaten 

är hämtade från 

intervjuer med 

föräldrar. 

Behovet av stöd var intensivt, och 

erbjudandet av stöd minskar över tid. 

Bland källor till stöd fanns partner, 

familj, vänner, arbetsgivare, 

sjukvårdspersonal och andra föräldrar i 

samma situation.  

Mängden av befintligt stöd var viktigt. Närhet 

till de som lyssnar, stärker föräldrarna. Vissa 

föräldrar finner det svårt att behöva be om hjälp. 

Sjukvårdspersonal är en viktig stödresurs för 

föräldrarna. Varm och omvårdande interaktion 

ger stort stöd till föräldrar som upplever oro och 

känslor av ensamhet. Långa sjukhusperioder gör 

sjukvårdspersonalen till deras utökade familj. 

2. 
Monterosso, L. & 

Kristjanson, L. J. 

 

Supportive and palliative 

care needs of families of 

children who die from 

cancer: an Australian study 

 

Palliative Medicine, 2008 

Att få återkoppling 

från föräldrar till 

barn som dött i 

cancer angående 

deras förståelse av 

palliativ vård, deras 

upplevelser av 

palliativ och 

stödjande vård 

under barnets 

sjukdom. 

En kvalitativ 

studie med 

semistrukturerade 

intervjuer. 

En kritisk aspekt på vårdens kvalitet 

var vikten och det terapeutiska värdet 

av äkta och ärliga relationer mellan 

hälso- och sjukvårdspersonal och 

förälder.  

Föräldrar uttryckte behov av en mer 

öppen och uppriktig kommunikation 

med sjuksköterskor angående 

misslyckandet av botande behandling 

och nödvändigheten att övergå till 

palliativ omvårdnad. 

När föräldrar reflekterade över vad som kunde 

bli bättre i framtiden nämnde de vikten av att få 

känna sig delaktiga, då de själva hade velat vara 

en del av hela omvårdnadsprocessen. 

Om och om igen nämnde föräldrarna vikten av 

en mellanmänsklig relation till hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

3. 
Yiu, M-C. J. & Twinn, S. 

 

Determining the needs of 

Chinese parents during the 

hospitalization of their child 

diagnosed with cancer: an 

exploratory study 

Cancer Nursing, 2001 

Att identifiera 

behoven, hos 

Hongkong 

kinesiska föräldrar 

som har ett barn 

med cancer, under 

sjukhusvistelsen 

efter bekräftelse av 

diagnosen. 

Explorativ studie 

med djupgående, 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analysen av intervjuerna med 

föräldrarna identifierade 6 

huvudkategorier: behovet av 

erkännande av deras reaktion, behovet 

av erkännande av deras rädsla för 

sjukhusvistelse, behovet av stöd, 

behovet av information, behovet av 

personlig tid och behovet av att få 

lärdom om hur omvårdnaden av barnet 

går till. 

Fynden i denna studie av Hongkong kinesiska 

föräldrar demonstrerar att deras reaktioner på 

diagnosen, behovet av socialt stöd och 

informationsbehovet var det samma som fynd 

rapporterade i tidigare studier som gjorts på 

föräldrar från andra kulturella grupper. 

Föräldrarna var villiga att dela sina känslor med 

betrodda personer, och deras behov var de 

samma som de identifierade hos föräldrar 

bosatta i västländer. 



 

 

4. 
Forinder, U. & Norberg, A. 

L. 

 

”Now we have to cope with 

the rest of our lives”. 

Existential issues related to 

parenting a child surviving a 

brain tumour 

 

Support Care Cancer, 2010 

Att utforska de 

existentiella 

problem som 

föräldrar, vars barn 

behandlats för 

hjärntumör, 

uttryckte. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Behovet av ett krisingripande tidigt 

under barnets behandling utpekades 

som självklart av alla föräldrar, samt att 

detta stöd skulle ges av 

sjukvårdspersonal inom 

barnsjukvården. Mer än en förälder 

ställde sig kritisk till att behöva söka 

hjälp på egen hand, vid en tidpunkt då 

de är som mest känsliga. 

Stöd är en buffert mot känslomässig stress, men 

samtidigt innebär kognitionen associerad med 

depression en tendens att inte uppfatta det stöd 

som finns. Sammanfattningsvis, när föräldrar 

behöver stöd som mest så är deras uppfattning 

av stöd som mest sårbar. 

5. 
Kars, M. C., Grypdonck, M. 

H. F., Beishuizen, A., 

Meijer van den Bergh, E. M. 

M. & van Delden, J. J. M. 

 
Factors influencing parental 

readiness to let their child 

with cancer die 

 

Pediatric Blood & Cancer,  

2010 

Att identifiera, från 

ett 

föräldraperspektiv, 

de största 

faktorerna som 

influerar till 

övergång från att 

bevara liv till att 

släppa taget. 

En multicentrerad 

kvalitativ studie 

med enstaka eller 

upprepade 

intervjuer. 

Hälso- och sjukvårdspersonal 

influerade signifikant föräldrarnas 

position mellan att bevara och släppa 

taget. Inriktningen mot att släppa taget 

gick lättare om hälso- och 

sjukvårdspersonal legitimerade ”att 

släppa taget perspektivet” som 

passande med tanke på situationen. 

Insikt om att barnet inte kommer att överleva 

uppstår hos föräldrarna då de ser barnets fysiska 

försämring och de kan stödjas genom ärlig 

information från hälso- och sjukvårdpersonal. 

Vid föregripande sorg måste hälso- och 

sjukvårdspersonal erkänna, normalisera och 

legitimera föräldrarnas upplevelser och känslor. 

En tydlig kommunikation om barnets prognos 

och dess verkliga situation behövs. Detta 

betonar vikten av att hälso- och 

sjukvårdpersonal kan bedöma barnets tillstånd 

och ha en objektiv syn på symtom och lidande. 

6.  
Von Essen, L., Enskär, K., 

Haglund, K., Hedström, M. 

& Skolin, I.  

 

Important aspects of care 

and assistance for children 

0-7 years of age being 

treated for cancer – Parent 

and nurse perceptions 

 

Support care cancer, 2002 

Att beskriva 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

betydelsefulla 

aspekter av vård 

och assistans för 

barn som behandlas 

för cancer vid 0-7 

års ålder och om 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

skiljer från barnens.  

Tvärsnittsstudie 

med beskrivande 

design. 

Föräldrar tyckte det var viktigt med 

social kompetens, nöjen och tid, men 

även att få vara delaktiga i vården av 

sina barn. De tyckte också det var 

viktigt med information och 

emotionellt stöd.  

Studien visar att föräldrars och sjuksköterskors 

uppfattningar skiljer sig, och att föräldrars 

uppfattningar av behov skiljer sig beroende på 

deras barns ålder. 



 

 

7. 
Von Essen, L., Enskär, K., 

& Skolin, I. 

 
Important aspects of care 

and assistance for parents of 

children, 0-18 years of age, 

on or off treatment for 

cancer. Parent and nurse 

perceptions 
 

European Journal of 

Oncology Nursing, 2001 

Att beskriva 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar av 

betydelsefulla 

aspekter av vård 

och assistans för 

föräldrar till barn, i 

åldrarna 0-18 år, 

med cancer.   

En tvärsnittsstudie 

med beskrivande 

design. Den 

utgjorde en del av 

ett 

forskningsprojekt. 

Föräldrar nämnde att det var viktigt 

med social kompetens, information, att 

deras barn blev väl omhändertaget, 

emotionellt stöd och tid. De tyckte 

också det var viktigt att vården var 

lättillgänglig. Även klinisk kompetens 

och delaktighet i beslut rörande deras 

barn, var viktiga aspekter i vården. 

Resultatet indikerade på att bra vård för 

föräldrar till barn med cancer huvudsakligen 

innefattade att få möta socialt kompetent 

personal, som spenderar tid med dem, ger dem 

information och emotionellt stöd och som tar 

väl hand om deras barn. 

8. 
Enskär, K., & Von Essen, L. 

 

Important aspects of care 

and assistance for children 

with cancer 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 2000 

Syftet var tvåfaldigt 

och det första var 

att beskriva vilka 

vårdaspekter som 

var viktiga för att få 

8-12 åringar att 

känna sig 

omhändertagna. 

Den andra var att 

beskriva vilken typ 

av assistans, om 

någon, dessa barn 

behövde utanför 

sjukhuset.   

Semistrukturerade 

intervjuer, med 

öppna frågor. 

Föräldrar tyckte det var viktigt med 

nöjen, klinisk kompetens, kontinuitet 

och att hela familjen får vara delaktig. 

Även ärlig kommunikation, 

information, delaktig het i beslut 

rörande deras barn, social kompetens 

och att de var nöjda med den basala 

vården, var viktiga aspekter. 

Resultatet visade att både likheter och skillnader 

fanns mellan föräldrar, barn och sjuksköterskor. 

Föräldrar tyckte exempelvis att det var viktigt 

att sjuksköterskor var varsamma, vänliga och 

omtänksamma, medan sjuksköterskor och barn 

inte la lika stor tyngd i det som föräldrarna. 

9. 
Enskär, K., Carlsson, M., 

Golsäter, M., Hamrin, & 

Kreuger, A. 

 
Parental reports of changes 

and challenges that result 

from parenting a child with 

cancer 
 

Att identifiera 

föräldrars 

erfarenhet av 

problem relaterat 

till deras barns 

cancer och vad 

dessa problem har 

för effekter på 

föräldrarnas 

livssituation.  

Semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer. En 

beskrivande 

design, med 

öppna frågor. 

Föräldrar tyckte att sjuksköterskor gav 

stöd genom att bara finnas där för dem. 

När deras barn är så svårt sjuka så 

uppskattar föräldrarna om det finns 

någon där som även tar hand om dem, 

eftersom de befinner sig i en svår 

situation. De tyckte det var viktigt med 

kontinuitet i vården, att de fick 

tillräckligt med information och att 

sjuksköterskorna fick dem att känna sig 

Resultatet visar att föräldrars känslor och 

reaktioner gentemot deras barns cancer beror i 

stor utsträckning på deras barns känslor och 

reaktioner. Om barnet far illa, kommer 

föräldrarna också göra det, oavsett vad det var 

som fick dem att lida. 



 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 1997 

 delaktiga. 

10. 
Romaniuk, D. K. & 

Kristjanson, L. J. 

 

The parent-nurse 

relationship from the 

perspective of parents of 

children with cancer 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 1995 

Att beskriva hur 

föräldrar till barn 

med cancer 

uppfattar relationen 

med sjuksköterskan 

under 

sjukhusvistelsen. 

Ostrukturerad 

intervjustudie.  

Resultatet visar hur föräldrar vill att 

sjuksköterskor ska vara, vad det finns 

för olika sjuksköterskor, vad detta ger 

för konsekvenser och hur det påverkar 

föräldrarna och barnen olika. 

Studien visar att en god relation mellan 

sjuksköterska och förälder är en viktig 

komponent i vården av deras barn, och att 

utvecklingen av ett sådant förhållande kräver att 

både föräldrar och sjuksköterskor får stöd i sina 

ansträngningar att ge familjecentrerad 

omvårdnad. 

11. 
James, K., Keegan-Wells, 

D., Hinds, P. S., Kelly, K. 

P., Bond, D., Hall, B., 

Mahan, R., Moore, I. M., 

Roll, L. & Speckhart, B. 

 
The care of my child with 

cancer: Parents’ perceptions 

of caregiving demands 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 2002 

Att identifiera 

föräldrars roll som 

vårdgivare och vad 

de har för 

uppfattningar om 

rollen. Dessutom att 

utforska områden 

som hjälper eller 

hindrar deras 

ansträngningar i 

omvårdnaden.  

Beskrivande, 

explorativ studie, 

med öppna frågor. 

Sju typer av hjälp identifierades av 

föräldrar, varav det som var viktigast 

var att de fick stöd och blev befriade 

från den största omvårdnadsbiten av 

deras barn. Det tyckte även det var 

hjälpsamt att få mycket information av 

sjuksköterskor angående deras barns 

vård så att föräldrarna lättare kunde 

övervaka och ge sitt barn den 

omvårdnad den behöver. 

Föräldrar till allvarligt sjuka barn är en stor 

grupp vårdgivare, vilket det inte har gjorts 

många studier på. I denna studie har negativa 

fysiska och emotionella effekter dominerat 

föräldrars svar på frågan om deras förmåga att 

ta hand om sig själva har någon effekten på 

deras vårdgivarroll. Svaren tyder på att föräldrar 

i sin vårdgivarroll ligger i risk för negativa 

hälsoproblem. 

12. 
Ångström-Brännström, C., 

Norberg, A., Strandberg, G., 

Söderberg, A. & Dahlqvist, 

V. 

 

Parents’ experiences of 

what comforts them when 

their child is suffering from 

cancer 

Att beskriva vad 

föräldrar skildrar 

som tröstande när 

deras barn lider av 

cancer. 

Ostrukturerad 

intervjustudie 

med öppna frågor. 

Resultatet visar att det var tröstande att 

känna sjuksköterskornas empati, i en 

nära relation sjuksköterska och 

föräldrar i mellan. De värdesatte att 

sjuksköterskorna var spontana och kom 

till barnens rum för att prata, med både 

barnet och föräldrarna. Det var tryggt 

och tröstande att känna att de kunde 

lita på sjuksköterskorna när det gällde 

barnens omvårdnad och behandling.  

Även att information gavs till både 

Studien visar att föräldrars erfarenhet av tröst 

var nära sammanflätade med deras uppfattning 

av deras barns tröst. Föräldrarna fick också tröst 

genom att känna sig som hemma på 

avdelningen och genom att få emotionellt och 

praktiskt stöd. 
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barnet och föräldrarna på ett lugnt och 

ärligt sätt. 

13. 
James, L. & Johnson, B. 

 

The needs of parents of 

pediatric oncology patients 

during the palliative care 

phase 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 1997 

Att identifiera 

föräldrars 

uppfattning om 

deras egna behov 

under den palliativa 

fasen av deras barns 

sjukdom. 

Semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer, med 

öppna frågor. 

Tre behov blev identifierade: Behovet 

av att få sitt barn erkänt som en speciell 

individ, samtidigt som så mycket i 

barnets och föräldrarnas liv förblev 

normalt; Behovet av omvårdnad och 

kontakt med sjuksköterskor; Och 

behov av att få fortsätta ha största 

ansvaret och vara föräldrar till sitt 

döende barn. 

Studien tyder på att föräldrarnas behov är det 

samma oavsett vart deras barns död inträffade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


