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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn i cancer. Orsaken till att barn insjuknar i 

cancer är fortfarande okända. Diagnosen påverkar föräldrar och känslor av ilska och 

förtvivlan är vanligt förekommande känslor. Sjuksköterskans roll på en onkologisk 

pediatrisk avdelning är att ta hand om barnet såväl som föräldrarna och andra närstående. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av omvårdnaden inom den pediatriska 

onkologin. 

 

 

Metod  

 

Detta arbete är en allmän litteraturöversikt. För att beskriva föräldrars upplevelser av 

omvårdnaden inom den pediatriska onkologin har sökningar i databaserna CINAHL, 

PubMed och Academic Search Elite utförts, vilket resulterade i 15 artiklar som utgör 

resultatet. Artiklarna analyserades genom en integrerad analys.  

 

Resultat 

 

Resultatet av denna allmänna litteraturöversikt beskriver hur föräldrars upplevelser av 

omvårdnad kan variera. Resultatet presenteras utifrån tre teman; Att få adekvat 

information, att vara i en vårdande miljö samt föräldrars behov av skyddande faktorer.  

 

Slutsats 

 

Föräldrar reagerar på olika sätt när deras barn insjuknar i cancer. Bland annat kan känslor 

av ilska och förtvivlan förekomma. Föräldrarna upplevde att vårdpersonal kunde underlätta 

deras upplevelse genom att ta hänsyn till och sträva efter att främja goda upplevelser av 

omvårdnaden. En tydlig och rak kommunikation ökade känslan av trygghet hos föräldrarna 

och vid professionell och personlig utformad vård upplevdes barnets sjukdom lättare att 

hantera. Vårdpersonal kunde hjälpa både det sjuka barnet och föräldrarna att skapa eller 

upprätthålla känslan av hopp vilket ansågs som en viktig del för tillfrisknandet. 

 

Nyckelord: Cancer, förälder, hopp, information, omvårdnad  
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INLEDNING 

 

Cancer kan väcka starka känslor av ilska och förtvivlan. Barncancergalan som sändes på 

Kanal 5 den 2 oktober 2017 engagerade oss och skapade en önskan om att fördjupa sig i 

ämnet. Beskedet att ett barn drabbats av cancer kan vara omtumlande och chockartat för 

hela familjen (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014). Det sjuka barnet kan komma att 

spendera mycket tid på sjukhuset tillsammans med sina föräldrar. Lika viktig som 

sjuksköterskan kan vara för barnet kan sjuksköterskan även vara viktig för föräldrarna och 

deras välmående (Sigurdardottir, Garwick & Svavarsdottir, 2017). Föräldrar kan dessutom 

ses som en länk till barnet vilket kan underlätta i sjuksköterskans arbete (Boztepe & 

Kerimoğlu Yıldız, 2017). För blivande sjuksköterskor kan det vara av intresse att få inblick 

i hur föräldrar upplever omvårdnaden. Detta för att få ökad förståelse och kunskap för hur 

föräldrar vill bli bemötta för att på bästa sätt underlätta den påfrestande perioden. 

 
BAKGRUND 

Cancer 

Över 50 000 nya fall av cancer diagnostiserades i Sverige år 2004 och cancer utgör 

omkring en fjärdedel av alla dödsorsaker i landet. Personer i alla åldrar kan insjukna, 

incidensen ökar dock med stigande ålder (Talbäck, Hakulinen, Stenbeck, 2008). Vid en 

normal celldelningsprocess skapas nya celler när tidigare celler blivit gamla och dött. 

Cancer uppstår då celldelningen i kroppen inte sker normalt. Cellerna utför inte de 

uppgifter som de ska, de delar sig ohämmat och tillslut bildar cellerna en tumör. Tumören 

kan vara benign, vilket betyder att tumören är godartad eller malign vilket betyder att 

tumören är elakartad. De maligna tumörerna sprider sig lätt genom blod eller lymfa till 

andra organ och bildar så kallade metastaser (Ericson & Ericson, 2012). Den medicinska 

behandlingen vid cancersjukdomar beror på cancertypen och cancerns lokalisation. 

Cytostatikabehandling, strålbehandling och kirurgi är vanligt förekommande 

behandlingsformer som används i kombination eller var för sig (Lorentsen, Grov, 2011).  

 

Barncancer 

FN:s barnkonvention (1990) benämner alla människor under 18 år som barn. Vidare 

förklaras att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Sverige är en av staterna 

som ingår i denna barnkonvention. Kogner et al., (2008) nämner att cancer är den 

vanligaste dödsorsaken för barn under 15 år i Sverige och årligen insjuknar omkring 300 

barn i landet. Cancer hos barn skiljer sig från cancer hos vuxna. Orsaken till sjukdomen 

hos barn är fortfarande okänd medan den hos vuxna oftast är ålder-, miljö- och 

livsstilsrelaterad. De vanligaste formerna av cancer hos barn är leukemier som utgör cirka 

en tredjedel av fallen därefter följt av hjärntumörer. Vidare beskriver Kogner et al., (2008) 

att cancerformer som drabbar barn oftast är mer aggressiva och snabbväxande, som utan 

behandling snabbt kan leda till döden. Idag överlever dock fler än 75% av barnen sin 

cancersjukdom tack vare modern behandling. 

 

Barnens upplevelse av sjukdom 

Hedström, Haglund, Skolin och Von Essen (2003) beskriver hur cancer kan leda till 

kraftiga smärtor hos barn. Smärtorna kan variera i form av biverkningar från behandling, 

från undersökning samt psykisk smärta relaterad till ångestkänslor. I åldersgruppen 8-12 år 

upplevs rädslan för döden som den vanligaste orsaken till ångest. Kogner et al., (2008) 

nämner att cytostatika är en vanlig behandlingsmetod vid cancersjukdomar. Skolgång, 
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fritidsaktiviteter och lek med kamrater kan bli lidande då barnet under 

cytostatikabehandling blir extra infektionskänsligt. Dessutom kan behandling också leda 

till kroppsliga biverkningar så som nutritionsproblem, håravfall och kraftlöshet vilket kan 

påverka barnets självkänsla. Björk, Nordström och Hallström (2006) beskriver hur barnets 

behov under cancerbehandling kan indelas i fem teman. Dessa teman belyser barnets 

önskan om närhet till föräldrar, att kunna leka och känna glädje, att känna sig involverad i 

behandlingen, att känna fysisk och känslomässig tillfredsställelse samt att ha en god 

kontakt med vårdpersonalen. Även Engvall et al., (2016) nämner barns olika strategier för 

att ta sig igenom behandling. Närvaro av en eller båda föräldrarna upplevs som viktigast 

för känslan av trygghet. Utan närvarande föräldrar kan barn lätt känna sig oroliga och 

utlämnade. 

 

Föräldrars upplevelse av barncancer 

Föräldrar definieras enligt Svensk MeSH (u.å.) som “Personer som fungerar som 

biologiska, adoptiva- eller surrogatföräldrar. Termen inkluderar begreppet “föräldraskap” 

såväl som förberedelse inför att bli förälder”.  

 

Cancerbehandling innebär ofta en svår och långdragen process som kan leda till 

förändringar i vardagen för hela familjen (Björk, Wiebe & Hallström, 2009). Föräldern 

som tidigare känt sig som expert på sitt barn kan uppleva känslor av förlorad kontroll över 

barnet och situationen. Denna förlust av kontroll kan leda till förändringar hos föräldern 

och i föräldraskapet. Föräldrar beskriver hur livet efter diagnosen fortskridit som i ett 

chocktillstånd, med ständig oro och förlorade tankar på framtiden. Känslouttryck som 

ilska, oro och förtvivlan är förekommande (Darcy et al., 2014).  

 

Även barnets sjukhusvistelse kan upplevas som problematisk för föräldrarna. Samtidigt 

som önskan finns att vistelsen ska förbättra barnets hälsa, kan beslutet om barnet ska 

vårdas på sjukhus eller i hemmet vara svårfattat. Detta eftersom många föräldrar upplever 

att barnet är extra sårbart, relaterat till barnets begränsade kommunikationsförmåga samt 

den svaghet som sjukdomen medför. Även oro kring eventuell smärtproblematik, infektion 

och rädsla för progress av sjukdom är vanligt förekommande (Seliner, Latal & Spiring, 

2016). Dovelius (2000) förklarar att även då ett barns aktiva behandling avslutats med 

lyckat resultat kan föräldrar ändå ibland uppleva oro. Avsaknaden av det skyddsnät som 

tidigare funnits kring barnet, bestående av personal och intensiv medicinering, kan skapa 

föreställningar och rädslor för återinsjuknande. Vidare förklaras att den 

familjekonstellation som tidigare varit aktuell kan ha förändrats och resulterat i nya roller 

bland familjemedlemmarna. Tålmodigt arbete kan krävas för att var och en ska finna sin 

plats på nytt. Föräldrars upplevelser kan även leda till fysisk och psykisk utmattning med 

långa återhämtningstider. En psykologisk bearbetning kan därför bli nödvändig. Björk et 

al. (2009) betonar hur familjen är i behov av omvårdnad och stöd under hela 

sjukdomsprocessen och efterförloppet för att underlätta påfrestningar de ställs inför. 

 
Omvårdnad 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad. Sjuksköterskor verksamma inom den 

pediatriska onkologin kan använda sig av ett förhållningssätt som inkluderar familjen 

(Jestico & Finlays, 2017). En del sjuksköterskor menar för att kunna vårda barnet måste 

samtidigt föräldrarna vårdas. Föräldrar kan ses som en tillgång då de kan ge nödvändig 

information om barnet (Boztepe et al., 2017). Omvårdnadspersonal på pediatriska 

onkologiska avdelningar upplever att välbefinnandet för cancersjuka barn och deras 
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föräldrar ökar då omvårdnaden är familjecentrerad (Ångström-Brännström och Norberg, 

2017). Familjecentrerad omvårdnad kan definieras som omvårdnadsrelationen mellan 

familj och sjuksköterska, där familjen ses som delar av ett system. Alla medlemmar 

påverkar varandra och tillsammans bildar de en helhet som är mer än de enskilda delarna. 

Om förändring sker hos en familjemedlem påverkas således hela familjen (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2017). Förändringar i helheten kan därmed leda till olika 

hälsoproblem inom familjen. Genom strukturerat familjestöd utifrån familjens individuella 

behov samt barnets sjukdomstillstånd, förmodas föräldrars upplevelse och hantering av 

situationen kunna underlättas (Sigurdardottir et al., 2017).  

 

Enligt Mack och Joffe (2014) kan vårdpersonal ha svårt att kommunicera med föräldrar 

kring negativa besked. Oftast är anledningen att vårdpersonal kan oroa sig för hur 

informationen kommer att tolkas av föräldrarna och hur det kommer reagera på beskedet. 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee nämner att kommunikation mellan människor är 

nyckeln till god vård. Kommunikation är ett redskap för att utföra omvårdnad och det är 

viktigt att sjuksköterskan uppfattar vad patienten vill förmedla, för att på bästa sätt kunna 

förstå och planera omvårdnadsåtgärder. Kommunikation är en ständigt pågående process 

mellan sjuksköterskan och den sjuke, både medvetet och omedvetet. Kommunikation 

innefattar både tal och tystnad i form av bland annat kroppsspråk och kan ses som en 

pendlande process där tankar och känslor delas och överförs. Genom att ignorera, 

diskriminera, reducera eller förlöjliga omöjliggörs grunderna för en god kommunikation. 

Kommunikation kan ses som ett instrument för förändring i omvårdnadssituationer. 

Genom iakttagelser och kommunikation kan människors unika egenskaper uppenbaras 

eller döljas (Travelbee, 1971). 

 
Hopp 

Ordet hopp förekommer i många olika kontexter, begreppet kan dock vara svårdefinierat 

med tanke på dess immateriella natur. Hopp kan ses både som en universell erfarenhet men 

också en djupt personlig. Människor som möter motgångar, exempelvis livshotande 

sjukdom, kommer att uppleva hopp på olika sätt. Upplevelsen av hopp blir unik då den 

integrerar många dimensioner av en persons liv (Nekolaichuk, 1999). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) förklarar hur begreppet hopp innefattar möjligheter och 

motivation till livslust, det vill säga att inte ge upp. Vid sjukdom eller andra svåra 

situationer uppkommer ofta tankar kring hopp och hopplöshet. Dunn (2016) beskriver hur 

sjuksköterskor bör hjälpa patienter att identifiera och främja hoppet. Känsla av hopp kan 

kopplas till positiva hälsoeffekter hos både friska och sjuka populationer, medan 

motsatsen, känsla av hopplöshet, har förknippats med ökade negativa hälsoeffekter vid 

vissa sjukdomstillstånd. Även Travelbee (1971) betonar att känsla av hopp underlättar för 

människor att klara av svåra och stressfulla situationer då hoppet motiverar sjuka 

människor att fortsätta kämpa. Enligt Kamihara, Nyborn, Olcese, Nickerson och Mack 

(2015) hoppas föräldrar med cancersjuka barn i synnerhet på att cancerbehandlingen ska 

lyckas och att barnet ska bli botat samt få möjlighet att leva ett långt liv. De föräldrar som 

förstår att cancern inte kan botas hoppas ändå på att barnet blir friskt, många nämner att de 

aldrig slutar hoppas. 

 

 
Problemformulering  

Ett barn som drabbas av cancer kan få biverkningar från behandling och lida av 

ångestsymtom. Även föräldrars hälsa påverkas. Psykisk ohälsa hos föräldrar är vanligt 
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förekommande både under tiden för barnets diagnos, vid behandling samt under 

eftervårdsförloppet. Föräldrar kan komma att behöva ta viktiga beslut som kan vara både 

svåra och påfrestande samtidigt som de är fulla av förtvivlan. Intresse har därmed väckts 

för att undersöka och uppmärksamma föräldrars upplevelser av omvårdnaden, för att som 

sjuksköterska kunna erbjuda lämpligt stöd.       

 
SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av omvårdnaden inom den pediatriska 

onkologin. 

 

 
METOD 

 
Val av Metod 

Allmän litteraturöversikt valdes som metod för att beskriva föräldrars upplevelser av 

omvårdnaden inom den pediatriska onkologin. Enligt Polit och Beck (2017) innebär denna 

metod att syftet besvaras med hjälp av redan befintlig forskning. Avsikten med en allmän 

litteraturöversikt är att skapa en sammanfattning över vetenskapen, såväl som 

kunskapsluckor och förbättringsområden inom ett avgränsat område. I enlighet med denna 

studies syfte anses detta som ett passade metodval, då tillräckligt forskningsunderlag fanns 

att tillgå. 

 

 
Urval 

Inklusions- samt exklusionskriterier relevanta för studiens syfte valdes för att avgränsa 

artikelsökningarna i databaserna. Alla valda artiklar var Peer Reviewed. Artiklar 

publicerade mellan år 2007-2017 valdes och artiklarna var alla etiskt granskade, vilket 

grundar sig i att forskningsområdet berör människor och önskan fanns om att dessa inte ska 

kommit till skada under forskningsprocessen (Polit et al., 2017). Studier gjorda i hela 

västvärlden inkluderades för att få en bred förståelse och öka överförbarheten. Föräldrarnas 

ålder valdes att inte begränsas. Däremot gjordes begränsningar på de cancersjuka barnens 

ålder till 0-17 år då detta enligt FN:s barnkonvention (1990) är åldersklassificeringen på 

barn. Material skrivet i formen av en review, så kallad översikt, exkluderades då denna 

form av publikation inte var relevant för att uppfylla studiens syfte. Artiklar som saknade 

abstract var skäl för exklusion. Ytterligare exkluderades de artiklar som var skrivna på 

språk andra än svenska och engelska (Polit et al., 2017). 

 
Datainsamling 

I enlighet med Östlundh (2017) genomfördes första datainsamlingen som en fristående 

informationssökning för att undersöka om tillräckligt underlag inom avgränsat område 

fanns för att genomföra den allmäna litteraturöversikten. Vid vidare informationssökning 

användes sedan tre databaser för att stärka arbetets validitet (Henricsson, 2017). De 

databaser som användes var The Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) som innehåller information inom omvårdnadsvetenskap, Public Medline 

(PubMed) som innehåller information främst inom medicin samt Academic Search Elite 

som är tvärvetenskaplig och täcker flera olika forskningsdiscipliner (Östlundh, 2017). De 
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begränsningar som gjordes i alla tre databaserna var Publication Date: 2007-2017 och 

Language: English. Dessutom utökades begränsningarna i CINAHL till Peer Reviewed och 

i PubMed med Abstract. 

 

Databassökning 

För att göra sökningen mer specifik har AND använts som boolesk operator vid sökning i 

databaserna (Karlsson, 2017). Sökningarna gjordes med hjälp av MeSH-termer (Medical 

Subject Headings), CINAHL headings, Subject Terms samt med fritextord. Sökord som 

använts är oncologic care, parents, child, cancer, parents perspective, parental, healthcare, 

pediatric cancer, childhood, experiences, communication, oncology, care, care needs, 

neoplasms, oncology nursing, children och supportive care.  

 

Efter genomförd sökning har 15 artiklar valts (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Databassökning. 

Datum Databas Sökord Träffar Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Valda 

artiklar 

18/11/2017 CINAHL oncologic care AND parents 

AND child 

56 12 7 2 

18/11/2017 CINAHL cancer AND parents 

perspective AND child  

26 6 4 2 

21/11/2017 CINAHL parental AND healthcare 

AND cancer 

44 6 3 1 

21/11/2017 Academic 

Search Elite 

pediatric cancer AND 

parents AND childhood 

AND experiences 

93 19 7 2 

21/11/2017 PubMed parents AND children AND 

communication AND 

oncology AND care 

267 41 14 2 

21/11/2017 PubMed care needs AND parents 

AND pediatric oncology 

102 15 8 2 

21/11/2017 PubMed neoplasms AND oncology 

nursing AND parents 

191 21 12 3 

 

21/11/2017 

 

 

PubMed 

 

 

neoplasms AND parents 

AND children AND 

supportive care 

78 10 5 1 

Totalt    857 130 61 15 
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Databearbetning 

Initialt sorterades artiklarna genom att läsa titlarna på de artiklar som hittades i samband 

med sökningarna. Detta gjordes för att få artiklar relevanta till syftet. I nästa steg lästes 

abstrakt för att få en uppfattning om artikeln fortfarande var väsentlig för syftet. Därefter 

lästes artikelarna var för sig. Rosén (2017) beskrev att artiklarna ska läsas av två oberoende 

granskare för att lättare bedöma studiernas kvalitet, då kvalitetsbedömning kan vara en 

komplicerad process. Artiklarna analyserades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga A). Detta bedömningsunderlag 

valdes då det är en metod vi var vana att arbeta med. Granskade artiklar presenterades i en 

matris för överblick av valda artiklar (Bilaga B). 

 

 
Dataanalys  

De 15 artiklar som utgör resultatet analyserades utifrån en integrerad analys, vilket gör att 

resultatet visas på ett överskådligt sätt (Kristensson, 2014). I beaktande med Kristensson 

(2014) lästes artiklarna först flera gånger enskilt av båda författarna. Därefter diskuterades 

artiklarnas resultat gemensamt för att få en förståelse av innehåll och sammanhang. 

Matrisen för kvalitetsgranskning (Bilaga B) användes sedan som stöd för att skapa en 

överskådlighet till grund för den fortsatta analysen. Artiklarnas resultat jämfördes och 

likheter och skillnader antecknades. Utifrån likheterna och skillnaderna i artiklarna kunde 

övergripande teman urskiljas.  

 

 
Forskningsetiska överväganden  

Etiska reflektioner har tagits i beaktan under hela arbetsprocessen, från förberedelser till 

slutlig produkt. Ambitionen var att förhindra fabricering, förvanskning och plagiering samt 

att hålla metodval, genomförande och resultat öppet för andra att ta del av. Utöver detta har 

insamlat material dessutom först lästs av författarna var för sig, för att sedan tillsammans 

tolka och överföra materialet till det gemensamma arbetet. Detta med önskan om att 

undvika eventuella feltolkningar och plagiering (Kjellström, 2017). 

 

Forskning på människor bör ta hänsyn till att deltagarna inte kommer till skada eller utsätts 

för omfattande risker. Användning av tidigare forskning gjord på människor krävdes för att 

uppnå syftet med denna studie, vid analys av artiklar togs därför denna aspekt tagits i 

åtanke. De artiklar som slutligen inkluderades i resultatet innehöll alla ett godkännande av 

en etisk kommitté eller påvisade grundliga etiska överväganden, vilket stärker det 

vetenskapliga värdet (Helgesson, 2015). Önskan fanns om att klargöra huruvida respekt för 

deltagarnas autonomi och personliga integritet tagits i beaktan i forskningen, vilket gjordes 

genom att granska artiklarnas metodkapitel. I enlighet med Helgesson (2015) valdes därför 

studier med otillräcklig redogörelse för deltagarnas självbestämmande bort.  

 



 7     

RESULTAT 

Vid analys framkom tre teman som har beskrivit föräldrars upplevelser av omvårdnaden 

inom den pediatriska onkologin (Figur 1). Att få adekvat information, att vara i en 

vårdande miljö samt föräldrars behov av skyddande faktorer.  

                              
 

Figur 1. Temaöversikt 

 
Att få adekvat information 

Föräldrar uppskattade en rak och tydlig kommunikation från vårdpersonalen (Coyne, 

Amory, Gibson & Kiernan, 2015; Brody & Simmons, 2007; Wangmo, Ruhe, Badarau, 

Kühne, Niggli & Elger, 2016; Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & 

Ashley, 2007). En del föräldrar uppskattade även att ha en ansvarig kontaktperson på 

sjukhuset för att underlätta kommunikationen (Walter, Nestor & Feudtner, 2015). 

 

Information 

Information bidrog till att föräldrarna kände sig mer säkra och trygga i situationen 

(Ringnér, Karlsson & Graneheim, 2015; Coyne et al., 2015). När ett barn diagnostiserats 

med cancer upplevde många föräldrar att det blev mycket information att hantera på kort 

tid. Beskedet kom som en chock vilket resulterade i svårigheter att minnas den information 

de erhållit från vårdpersonalen. Upprepad information upplevdes därför vara viktigt 

(Ångström-Brännström, Engvall, Mullaney, Nilsson, Wickart-Johansson, Svärd, Nyholm, 

Lindh & Lindh, 2015; Jackson et al., 2007; Lowe, Bravery & Gibson, 2008; Zwaanswijk et 

al., 2007; Kerr, Harrison, Medves, Tranmer & Fitch, 2007 ). Föräldrar ansåg att en 

anhörigs närvaro vid information från vårdpersonal kunde öka tryggheten (Kerr et al., 

2007). Initialt vid sjukdomsförloppet föredrog föräldrar kortare, mer generell information 

vilket underlättade bearbetningen. En mer detaljerad information kring barnets sjukdom 

önskades först vid efterföljande samtal (Zwaanswijk et al., 2007; Ringnér, Jansson & 

Graneheim, 2011). Föräldrar föredrog att den information som delgavs barnet skulle vara 

enklare och anpassad utifrån barnets kognitiva förmåga, medan den information de själva 

erhöll gärna fick vara mer utförlig (Zwaanswijk et al., 2007). Ett annat sätt för föräldrar att 

tillgodogöra sig information var genom skriftliga sammanfattningar från vårdpersonalen, 
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vilket upplevdes som en bra metod (Zwaanswijk et al., 2007; Kerr et al., 2007). Många 

föräldrar önskade att all information som fanns tillgänglig delgavs dem (Ringnér et al., 

2011; Brody et al., 2007; Zwaanswijk et al., 2007; Kerr et al., 2007). En del föräldrar 

upplevde att de inte fick den information de behövde. De upplevde att vårdpersonalen inte 

berättade hela sanningen och försökte undvika dem för att slippa svara på deras frågor 

(Davies, Salmon & Young, 2017). Ibland upplevde föräldrar att det var många olika läkare 

som hade hand om deras barn och att den information som gavs från läkare var 

komplicerad och för omfattande för att kunna tillgodogöras dem (Wangmo et al., 2016).   

 

Undervisning 

Undervisning av olika slag var viktigt för föräldrar. Undervisning kring sjukdomen, 

behandling och olika undersökningar uppskattades och upplevdes som nödvändigt för 

merparten. Det var även viktigt för föräldrar att få information om vilka fördelar och 

eventuella biverkningar som behandlingarna medförde (Brody et al., 2007; Kerr et al., 

2007; Aburn & Gott, 2014; Ångström-Brännström et al., 2015). Föräldrar önskade att 

informationen och undervisningen gavs till dem i olika format. Skriven information, filmer 

samt praktiskt lärande var exempel på tillvägagångssätt för att kunna tillgodogöra sig 

informationen (Walter et al., 2015). En del föräldrar fick tilldelat en folder där 

undervisning gavs skriftligen gällande sjukdomen. Detta uppskattades av några medan 

andra ansåg att den inte var relevant, de önskade således mer undervisning om nutrition 

samt hur infektioner kan förebyggas (Aburn et al., 2014). Ångström- Brännström et al., 

(2015) beskriver i genomförd studie hur föräldrar upplevde ökad trygghet då avdelningen 

erbjöd besök innan behandlingsdagen. Föräldrar ansåg sig då bättre förberedda på vad som 

skulle komma att ske. Att erhålla undervisning och information om vad som ska hända på 

behandlingsdagen, att få en rundvandring på sjukhuset, besöka aktuellt behandlingsrum 

samt utprova den utrustning som skulle komma att användas uppskattades av föräldrarna. 

 
Att vara i en vårdande miljö 

För att kunna hantera ett barns cancerdiagnos på bästa sätt bör föräldrar erbjudas en 

professionell och personligt anpassad vård. Extra viktigt visade sig detta vara för föräldrar 

som saknade stöd från familj eller andra anhöriga (Kerr et al., 2007). Crespo och Santos  

(2016) beskrev hur föräldrar som upplevde vårdbördan som tung också erfor sämre 

livskvalitet och var mindre tillfredsställda med livet.  

 

Kontinuitet 

Kontinuitet i vården var en viktig faktor för föräldrars upplevelse av omsorgen. Många 

föräldrar upplevde att det hölls för få samtal med berörd vårdpersonal, och önskade således  

att delta i fler, kontinuerliga möten med ansvarig läkare och dennes team (Walter et al., 

2015). Välbekant personal, med vänligt bemötande och som ingav förtroende ökade de 

positiva upplevelserna (Lowe et al., 2008). Föräldrar som tilldelades en huvudansvarig 

sjuksköterska eller annan utvald person ur personalstyrkan som kontaktperson, upplevde 

således ett ökat självförtroende och de vågade ställa frågor som annars kunde upplevas 

som dumma (Ringnér et al., 2011; Lowe et al., 2008; Walter et al., 2015; Aburn et al., 

2014; Ångström-Brännström et al., 2015). Lowe et al., (2008) beskrev hur föräldrar som 

inte blev involverade eller respekterade av vårdpersonal kände sig stressade och upplevde 

dåligt självförtroende vilket resulterade i att inga frågor vågade ställas. Vårdpersonal 

kunde genom att fokusera på patientens- och föräldrars behov under hela  
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sjukdomsförloppet också öka föräldrars tillfredsställelse av omsorgen (Jackson et al., 

2007). Att tvingas byta avdelning och/eller sjukhus under vårdprocessen kunde resultera i 

bekymmer för föräldrar. Att behöva lämna den trygga omgivning som de vant sig vid  

skapade stress och känslor av obehag (Wangmo et al., 2016). Frekventa byten kunde även  

resultera i att föräldrar vid upprepade tillfällen behövde förklara barnets situation till ny  

vårdpersonal vilket upplevdes som påfrestande (Lowe et al., 2008; Zwaanswijk et al., 

2007)  

 

Förtroende 

Tillfredsställelsen av omsorg ökade när vårdpersonal var välkomnande, tjänstvillig,  

Omhändertagande samt gjorde det lilla extra. Att göra det lilla extra förklarades som att  

vårdpersonal var tillmötesgående och energiskt tog sig tid och arrangerade vården på ett  

fördelaktigt sätt för hela familjen (Wangmo et al., 2016). Denna tillfredsställelse ledde i sin 

tur till att föräldrar upplevde ökad trygghet, vilket stärkte känslan av att befinna sig på rätt 

plats under omständigheterna (Wangmo et al., 2016; Ringnér et al., 2011). Föräldrar fann 

behov av uppmuntran, stöd och empati från vårdpersonal. Att känna förtroende för 

vårdpersonal och deras kunskap nämndes som en viktig aspekt för välbefinnandet, speciellt 

då föräldrars kunskaper om pediatrisk onkologi ibland var begränsad (Zwaanswijk et al., 

2007; Ringnér et al., 2015). Vårdpersonal kunde minska föräldrars upplevelse av stress 

genom att ta över en del av föräldrarnas ansvar (Mckenzie & Curle, 2011). När 

vårdpersonal uppvisade bristande förståelse och obefintligt intresse för barnet och 

föräldrarnas behov minskade föräldrarnas tillfredsställelse med omsorgen. Känslor av 

frustration, ilska och upplevelse av att vara till besvär kunde då uppstå och resultera i 

dåliga relationer med vårdpersonal och minskat förtroende (Jackson et al., 2007; Davies et 

al., 2017). 

 
Föräldrars behov av skyddande faktorer 

Föräldrar var i behov av skyddande faktorer, såsom hopp och stöd av familjen för att ta sig 

igenom den svåra situation de ställts inför (Crespo et al., 2016; Mckenzie et al., 2011; 

Ringnér et al., 2011; Kerr et al., 2007). 

 

Hopp 

Hoppet och dess betydelse upplevdes olika av föräldrar. Gemensamt för många föräldrar 

var att de önskade hjälp från vårdpersonal för att upprätthålla hoppet (Walter et al., 2015; 

Coyne et al., 2015; Mckenzie et al., 2011). Positiv information från vårdpersonal ökade 

föräldrars känsla av hopp. För en del föräldrar stärktes hoppet om de fick höra att allting 

skulle gå bra, trots att de förstod att vårdpersonal inte kunde lova något sådant (Ringnér et 

al., 2011). Att upprätthålla barnets känsla av hopp ansågs även det viktigt för många 

föräldrar. Vissa gjorde detta genom att begränsa information barnet fick ta del av, detta för 

att skydda barnet mot dåliga nyheter (Coyne et al., 2015). En del föräldrar nämnde att 

rädslan för att barnets cancer skulle sprida sig upplevdes som allra värst. Rädslan var 

emotionellt påfrestande och för att kunna hantera situationen och hoppas på en framtid var 

professionell och personligt utformat hjälp nödvändig (Kerr et al., 2007). Några föräldrar 

beskrev också hur de upplevt att cancer hos allmänheten uppfattas som en sjukdom som 

alltid leder till döden. Denna allmänna uppfattning kan leda till större hopplöshet vid ett 

barns diagnos eftersom föräldrar då direkt förberedde sig på att barnet skulle avlida. 

Samtidigt som föräldrar tappar hoppet uttrycker de att de måste ställa sig positiva till den 

krävande behandlingen som barnet kommer att genomgå (Aburn et al., 2014; Brody et al., 

2007). 
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Familjen 

Vård som utfördes familjecentrerat resulterade i högre livskvalitet och tillfredsställelse 

med livet (Crespo et al., 2016). Föräldrar önskade att beslut kring behandling togs i samråd 

med dem, barnet och vårdpersonal (Zwaanswijk et al., 2007). Många familjer spenderade 

mycket tid på sjukhus, ibland långt hemifrån. Den familj som var kvar hemma kunde 

riskera att splittras. Att en eller båda föräldrarna tar hand om ett sjukt barn och spenderar 

långa dagar på sjukhus kan tära på alla familjemedlemmar (Mckenzie et al., 2011). Familj, 

anhöriga, vänner, andra föräldrar och kollegor nämndes av vissa föräldrar som oumbärliga 

tillgångar till stöd, både praktiskt och emotionellt. Andra föräldrar valde att vända sig till 

vårdpersonal för stöd då de upplevdes mer stöttande (Aburn et al., 2014; Jackson et al., 

2007; Ångström-Brännström et al., 2015; Kerr et al., 2007) Stöd från vänner och familj 

kunde bestå av att få hjälp att ta hand om syskon som var hemma eller ekonomisk hjälp då 

de ibland blev extra utsatta på grund av förlorade inkomster (Brody et al., 2007; Ångström-

Brännström et al., 2015). För en del föräldrar upplevdes stödet som positivt, medan det för 

andra upplevdes som en belastning. Föräldrarna oroade sig ibland mer för de anhörigas 

känslor istället för att fokusera på sig själva och barnet (Mckenzie et al., 2011). 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av omvårdnaden inom den 

pediatriska onkologin. Av det som framkom i resultatet har 3 fynd valts för vidare 

diskussion. Kommunikationens betydelse för att få adekvat information samt 

familjecentrerad omvårdnad och hoppet som föräldrars behov av skyddande faktorer.  

 

Kommunikation 

Föräldrar ansåg att kommunikation hade en betydande roll för omvårdnaden. I resultatet 

framkom hur upplevelse av trygghet var relaterat till kommunikationen (Coyne et al., 

2015; Brody et al., 2007; Wangmo et al., 2016; Jackson et al., 2007). Kommunikationens 

betydelse för föräldrars upplevelse var ett förväntat resultat. Detta då 

omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee redan på 70-talet betonade kommunikationens 

betydelse för sjukvården. Således har kommunikation i årtionden ansetts vara en viktig 

aspekt för omvårdnad. Travelbee menar att kommunikation mellan människor är nyckeln 

till god vård och hon beskriver hur sjuksköterskan med hjälp av kommunikation kan förstå 

och planera adekvata omvårdnadsåtgärder (Travelbee 1971).  

 

Kommunikation ställer krav på anpassad information till både barn och föräldrar. 

Information till cancersjuka barn anpassades lämpligast utifrån deras kognitiva förmågor 

medan föräldrar föredrog att få en mer utförlig information (Zwaanswijk et al., 2007). 

Sveriges Kommuner och Landsting (2011) beskriver hur säker vård förutsätter 

kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående. Vidare beskrivs hur 

sjuksköterskan bör ha kunskap gällande vanligt förekommande informationsbarriärer. 

Informationsbarriärer skapar ojämlika möten och försvårar kommunikationen. En av dessa 

barriärer är den så kallade Språk- och kulturbarriären. Denna handlar om patienten och 

dess närståendes förståelse för vad som kommuniceras. Talar patienten och dess anhöriga 

samma språk som vårdpersonalen samt finns möjlighet till tolk är några viktiga aspekter. I 

denna studies resultat framkommer ingen information gällande betydelsen av denna 

barriär. Möjligtvis ansåg föräldrarna inte språkets begränsningar utgöra något hinder för 

kommunikationen eller så fick de föräldrar som upplevde språkliga och/eller kulturella 

hinder inte delta i de studier som blivit granskade. Idag är Sverige och många andra 

västerländska länder mångkulturella samhällen. Sjuksköterskor kan komma att möta 

människor från olika länder och kulturer med diverse tankar och behov (Hanssen, 2007). 

Ett tvärkulturellt fokus i detta arbete hade varit önskvärt för att skapa en bredare och mer 

användbar förståelse för kommunikationen. 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Inledningsvis förmodades att familjecentrerad omvårdnad var av betydelse för studiens 

resultat eftersom Boztepe et al., (2017) beskrev hur sjuksköterskor ansåg att 

familjecentrerad omvårdnad borde ingå i den pediatriska onkologin. Även Ångström-

Brännström et al., (2017) nämner att vårdpersonal upplever att välbefinnandet för 

cancersjuka barn och deras familjer ökar när omvårdnaden är familjecentrerad.  

 

Familjemedlemmar och andra närstående visade sig ha stor betydelse för föräldrars 

övergripande upplevelser, trots detta nämndes den familjecentrerad omvårdnad som 

vårdform endast i en av de inkluderade artiklarna. Crespo et al., (2016) beskriver att 

föräldrar som erhöll familjecentrerad vård upplevde högre livskvalitet och tillfredsställelse 

med livet. Förvånansvärt var att den familjecentrerade omvårdnaden inte nämndes i 
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resultatet i lika stor utsträckning som förväntat. Anledningen kan vara att det inte finns 

tillräckligt med aktuell forskning kring barncancer och familjecentrerad omvårdnad. En 

annan anledning kan även vara att det är svårt för föräldrarna att veta exakt vad 

familjecentrerad omvårdnad är och vad det kan förvänta sig av denna typ av vård. 

Travelbee (1971) betonar att familjen är viktig för hur människan upplever sin sjukdom. 

Kanske har hennes idé bidragit till hur den familjecentrerade omvårdnaden vuxit fram. 

Romaniuk och Kristjanson (1995) poängterar betydelsen av familjecentrerad omvårdnad. 

Vidare beskrivs vikten av att upprätthålla fungerande relation mellan förälder och 

sjuksköterska vid omvårdnad av barnet. De nämner dessutom indirekt omvårdnad vilket vi 

tolkar vara av betydelse för familjecentrerad omvårdnad. Indirekt omvårdnad handlar om 

samarbete mellan föräldern och sjuksköterskan, där föräldern exempelvis ger information 

som kan vara användbart för sjuksköterskans fortsatta omvårdnad av barnet. 

Sjuksköterskans indirekta omvårdnad handlar om att stötta och hålla föräldrarna 

informerade. 

I motsatts till ovanstående, så finns det forskare som påstår att familjecentrerad vård inte 

alls passar bra inom den pediatriska onkologin, då de anser att barnet borde stå i centrum 

av omvårdnaden och således inte familjen. I en ny patientlag som trädde i kraft 1 januari 

2015 beskrivs patientens ställning inom hälso- och sjukvården (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017). I patientlagen förklaras hur barnet måste inkluderas i vården i största 

möjliga mån utifrån dennes ålder och mognad (SFS, 2014:821, kap. 4, 2 §). Coyne, 

Hallström och Söderbäck (2016) beskriver hur vården bör utgå från barnet och att den 

familjecentrerade omvårdnaden bör övergå till det som kallas för Child-Centred Care 

(CCC). Vidare beskriver Coyne et al., (2016) hur den familjecentrerad omvårdnad grundar 

sig i att föräldrar gör det som de tror är bäst för barnet i samråd med vårdpersonalen. Med 

stöd i den nya patientlagen, nämns hur vården istället bör övergå till CCC, vilket betyder 

att barnet står i centrum av omvårdnaden. CCC är ett nytt begrepp för oss och således kan 

inga tolkningar göras gällande områdets relevans. Intresse har dock väkts för den mängden 

olika vårdformer som idag finns att tillgå, med olika innehåll och fokus. Det kan vara svårt 

att veta vilken vård som är bäst lämpad för varje enskild person. En personlig reflektion är 

äldre barn möjligtvis uppskattar CCC som vårdform mer än de yngre barnen. Kanske vill 

äldre barn i tonåren frigöra sig från sina föräldrar och genom att låta barnet står i centrum 

av omvårdnaden så kan övergången till vuxenlivet underlättas, även om denna övergång 

sker då barnet är på sjukhus.  

Hopp 

Svensk Sjuksköterskeförening (2016) beskriver hur en upplevd bra hälsa innefattar hopp 

hos människan. Vårdpersonal kan hjälpa till att stödja eller skapa hopp hos människor då 

de befinner sig i svåra situationer. Omvårdnadsteoretikern Travelbee (1971) betonar 

hoppets betydelse för människan. Travelbee beskriver hur hoppet underlättar för 

människor att klara av svåra och stressfulla situationer. Hoppet kan motivera människor att 

fortsätta kämpa. I studiens resultat framkom att många föräldrar önskade hjälp från 

vårdpersonal för att upprätthålla hoppet (Walter et al., 2015; Rignér et al., 2011). 

Ytterligare framkom att många föräldrar även uppskattade att sjukvårdspersonal 

upprätthöll barnets känsla av hopp (Coyne et al., 2015). Hopp som begrepp förenar nutid 

med framtid vilket innebär positiva förväntningar på kort eller lång sikt. Med positiva 

förväntningar menas inte nödvändigtvis tro på att svårigheter ska lösa sig, istället skapar 

hopp en tro på att framtiden kommer bringa meningsfullhet (Eide & Eide, 2009). Vi finner 

hoppets betydelse för föräldrarnas upplevelse av intresse för sjuksköterskor då vi anser, 

utifrån inhämtad kunskap, att hoppet har stor betydelse för tillfrisknandet.  
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Allmänheten kan ibland koppla en cancerdiagnos till dödsdom. En del föräldrar vars barn 

drabbats av cancer relaterade direkt till dessa förutfattade meningar och förlorade hoppet 

om att barnet skulle överleva (Aburn et al., 2014; Brody et al., 2007). Utifrån egna 

erfarenheter vet vi att detta tankesätt förekommer och tycker därför det är viktigt att 

uppmärksamma faktum att cancer kan gå att bota. 

 

Bell (2017) beskriver hur sjuksköterskans primära fokus är att erbjuda patienten och 

dennes familj kunskap, stöd och hopp. Vår studies resultat styrker detta utlåtande. Genom 

att beakta kommunikationens möjligheter och begränsningar, den familjecentrerade 

omvårdnadens styrkor och svagheter samt hoppets inflytande på känslan av meningsfullhet 

tror vi att sjuksköterskor kan skapa bättre upplevelser av omvårdnaden för föräldrar med 

cancersjuka barn. Intressant är hur Travelbees omvårdnadsteori som utvecklades för 

omkring 50 år sedan fortfarande är aktuell och genomsyrar fynden i vår studies resultat.  
 

 
Metoddiskussion 

Valt ämnesområde utgjordes av redan befintlig kunskapsgrund och således valdes allmän 

litteraturstudie som metod för denna studie. Vi önskade att summera forskningsbevis för 

att svara på denna studies syfte och vald metod ansågs därför mest lämpad (Polit et al., 

2017). Metoden har lett till att studiens syfte, att beskriva föräldrars upplevelser av 

omvårdnaden inom den pediatriska onkologin, har besvarats. En nackdel med en allmän 

litteraturstudie är att allt tillgängligt forskningsunderlag inom området inte granskats och 

således minskar metodens reliabilitet. Metoden innebär dessutom en ökad risk för selektivt 

urval, det vill säga att endast studier som stödjer den egna ståndpunkten inkluderas 

(Friberg, 2017). Vi har strävat efter att kontinuerligt reflektera och diskutera över 

förförståelsen av ämnet, samt arbetat med ett kritiskt förhållningssätt för att minska risken 

att föreliggande studie blir partisk. En systematisk litteraturstudie som metod hade 

möjligtvis resulterat i liknande resultat samtidigt som den hade bidragit till en större, mer 

absolut förståelse av ämnet (Polit et al., 2017). Slutprodukten hade med denna metod 

troligen ansätts mer trovärdig och fått större betydelse för framtida forskning. Vid 

genomförande av systematiska litteraturstudier granskas all befintlig forskning inom valt 

ämnesområde (Polit et al., 2017). Tidsramen för vår studie var dock en begränsning vi blev 

tvungna att beakta och således valdes systematisk litteraturstudie bort då denna metod inte 

ansågs lämplig. 

Sökningar gjordes i databaserna, CINAHL, PubMed och Academic Search Elite. Tre 

databaser användes för att stärka arbetets validitet eftersom det ökade chanserna att finna 

artiklar av betydelse (Henricsson, 2017). Vid sökning i databaserna användes ämnesord i 

form av CINAHL headings i CINAHL, MeSH termer i PubMed, Subject Terms i 

Academic Search Elite samt fritextsökningar. Ämnesord används för att hitta relevanta 

artiklar samt göra sökningen mer specifik (Henricsson, 2017). Under arbetets gång 

behövdes fritextsökning göras. Fritextsökningar användes för att få ett mer specifikt 

resultat som kunde kopplas till syftet (Henricson, 2017). Fritextsökning kan även vara bra 

eftersom det ibland tar ett tag för ett ord eller begrepp att bli ett ämnesord och viktiga fynd 

kan då missas (Karlsson, 2017). Vidare uppkom samma artiklar vid flera sökningar med 

varierande sökord, vilket i enlighet med Henriksson (2017) ger en sensitivitet i 

sökningarna och ökar således trovärdigheten.  

Artiklar som var skrivna på andra språk än svenska och engelska exkluderades eftersom vi 

endast behärskar dessa två språk och således inte kan tillgodogöra oss innehållet i artiklar 
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skrivna på andra språk, något även Polit et al., (2017) anser vara lämpligt. Sökningarna 

begränsades till artiklar publicerade mellan år 2007–2017. Detta kan således ha påverkar 

studiens resultat. Vid sökning påträffades nämligen artiklar som var äldre än tio år som 

möjligen kunde svara på syftet. Vi diskuterade tidsbegränsningen på 10 år och kom 

slutligen fram till att fortsätta med denna begränsning eftersom forskning är en färskvara 

(Östlundh, 2017). Ett inklusionskriterie som användes var Peer Reviewed. Detta bidrar till 

att artiklarna generellt sett håller högre vetenskaplig kvalitet (Polit et al., 2017). Detta anser 

vi ökar trovärdigheten av föreliggande studies resultat eftersom alla inkluderade artiklar i 

resultatet genomgått denna externa granskning.  

Deltagarna i de studier som utgjorde resultat var barn mellan 0-17 år samt deras föräldrar. 

Inga begränsningar gjordes till föräldrarnas ålder, kön eller etnicitet. Enligt FN:s 

konvention om barns rättigheter (1990) ses alla människor under 18 år som barn och därför 

ansåg vi detta åldersspann på deltagande barn som lämpligt. Förståelse finns för att 

upplevelserna kan vara olika hos föräldrar, möjliga orsaker kan vara relaterade till barnets 

ålder, om det finns ytterligare barn i familjen, livserfarenheter samt kulturella skillnader. 

En önskan fanns dock om att erhålla variationsrika berättelser till grund för 

forskningsresultatet vilket vi ansåg att ett brett urval av barn och föräldrar skulle bidra till 

(Henricson & Billhult, 2017). Således gjordes inga snäva begränsningar gällande 

deltagarna.  

De 15 artiklar som låg till grund för resultatet kom från västvärlden, Nya Zeeland, USA, 

Irland, Portugal, England, Australien, Canada, Sverige, Schweiz och Nederländerna. Valda 

artiklar utgick från västvärlden för att resultatet skulle generera i en större överförbarhet. 

Förståelsen finns för att det kan vara svårt att jämföra den svenska vården med vård i andra 

länder och föräldrars upplevelser kan därför komma att variera något. I enlighet med 

Henricson (2017) ska likheter och skillnader i sjukvårdssystem mellan länder tas i 

beaktning. Vi är medvetna om att det kan skilja sig mellan ländernas sjukvårdssystem men 

anser att delar av resultatet är överförbart. Kommunikation och ingivelse av hopp är något 

som skulle kunna vara generaliserbart oavsett sjukvårdssystem. Sjukvården i många länder 

skulle kanske kunna använda sig av kommunikation och hopp som hjälpmedel till att stötta 

föräldrar, då dessa faktorer kan ses som en talang hos sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal och är således inte bundet till kostnadsfrågor. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts i studien, kvalitativa artiklar har 

fokus på ord och kvantitativa artiklar har fokus på siffror. Därmed går det inte att göra en 

exakt jämförelse då de inte är av samma art, vilket har tagits i beaktan under analysarbetet 

(Friberg, 2017). Att ha både kvalitativa och kvantitativa studier med i resultatet tror vi har 

stärkt trovärdigheten i arbetet. Genom att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa 

studier anser vi att det har gett oss en bredare bild av verkligheten. 

 

Artiklarna som inkluderades i resultat granskades kritiskt och noggrant med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som är modifierat utifrån Berg et al., 

(1999) och Willman et al., (2011). Kvaliteten har tagits i beaktande och vi har valt att 

endast inkludera de artiklar som bedömts ha medelhög eller hög kvalitet. Detta för att öka 

tillförlitligheten på studien. Artiklar med låg kvalitet exkluderades för att undvika 

tveksamma och bristfälliga resultat (Friberg, 2017). 

 
Slutsats   

Föräldrar reagerar på olika sätt när deras barn insjuknar i cancer. Bland annat kan känslor 

av ilska och förtvivlan förekomma. Föräldrarna upplevde att vårdpersonal kunde underlätta 
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deras upplevelse genom att ta hänsyn till och sträva efter att främja goda upplevelser av 

omvårdnaden. En tydlig och rak kommunikation ökade känslan av trygghet hos föräldrarna 

och vid professionell och personlig utformad vård upplevdes barnets sjukdom lättare att 

hantera. Vårdpersonal kunde hjälpa både det sjuka barnet och föräldrarna att skapa eller 

upprätthålla känslan av hopp vilket ansågs som en viktig del för tillfrisknandet. 

 

Fortsatta studier   

Vidare forskning på föräldrarnas upplevelser kan leda till ökad förståelse för deras 

hälsoproblem. I den forskningen bör specifikt undersökas om det finns några skillnader 

utifrån ett genusperspektiv. Intresse kring eventuella skillnader mellan fäders och mödrars 

upplevelser har väckts under arbetets gång då få studier kring ämnet fanns publicerat.  

Vidare har intresse väckts för den familjecentrerade omvårdnaden och dess eventuella 

överförbarhet till andra vårdsammanhang. Två frågor av intresse har väckts under arbetets 

gång. “Genererar en familjecentrerad vård samma resultat som vid vård av barn som vid 

vård av vuxna?” samt “Lämpar sig familjecentrerad vård likvärdigt inom onkologisk 

pediatrisk vård som inom exempelvis primärvård?”. Förhoppningsvis skulle vidare 

forskning kring dessa två frågor leda till en ökad förståelse för den familjecentrerade 

omvårdnadens inflytande samt generera i bredare och fler användningsområden för 

vårdformen. Författarna till denna studien tror att vidare forskning kring familjecentrerad 

omvårdnad och CCC krävs för att vidimera eller dementera deras relevans eftersom dessa 

två kan komma att skapa meningsskiljaktigheter. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Efter genomgång av denna allmänna litteraturstudies resultat bör sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal fått förståelse för föräldrars upplevelse av omvårdnaden. Att vårda ett 

cancersjukt barn innebär också att vårda deras föräldrar. Medvetenheten kring vilka 

faktorer som påverkar föräldrars upplevelser kan vara av betydelse för sjuksköterskan i 

vårdarbetet. Utifrån denna studies resultat bör sjuksköterskan använda rak och tydlig 

kommunikation som ett hjälpmedel i vården. Sjuksköterskan bör reflektera över hur 

föräldrar delges information för att undvika att föräldrarna mister förtroendet för vården. 

Sjuksköterskan bör erbjuda professionell och personligt anpassad vård för att på så sätt 

underlätta föräldrarnas hantering av situationen. Slutligen bör sjuksköterskan kontinuerligt 

stötta föräldrarna utifrån deras behov för att stärka hoppet och familjen som enhet. 
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Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 
modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 



II 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Aburn G, Gott M 

2017 

Nya Zeeland 

Education Given to 

Parents of Children 

Newly Diagnosed 

with Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia: The 

Parent´s Perspective 

Att undersöka 

föräldrars 

uppfattningar och 

erfarenheter av den 

utbildning och 

information som 

getts inför att barn 

med akut lymfatisk 

leukemi för första 

gången ska skrivas 

ut från sjukhus. 

Design: Grounded 

Theory med kvalitativ 

ansats 

Urval: Föräldrar och 

vårdnadshavare till barn 

nydiagnostiserade i 

cancer. (9 mammor och 

3 pappor) 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Konstant 

jämförande metod 

12 

(-)  
Att uppleva sitt barn få diagnosen akut 

lymfatisk leukemi är förkrossande. 

Vårdpersonalen och sjuksköterskan har 

en särskilt viktig roll i att lära 

föräldrarna om sjukdomen och hur de 

kan ta hand om sitt barn på bästa sätt. 

 

K 

II 

 

Brody A C,  

Simmons L A 

2007 

USA 

 

Family Resiliency 

During Childhood 

Cancer: The Father´s 

Perspective 

Utforska vilka 

resurser som hjälper 

pappor att anpassa sig 

till livet efter att deras 

barn fått en 

cancerdiagnos. En 

återhämtningsmodell 

för stress och 

anpassning användes 

som ram för studien. 

 

Design: Deskriptiv 

metodik med kvalitativ 

ansats 

Urval: Pappor till barn 

under behandling eller 

som behandlats inom 

senaste 12 månaderna på 

ett universitetssjukhus i 

USA. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Öppen kodning 

samt NVivo software 

(QSR International, 

2002). 

8 

(-) 
Pappor upplevde flertalet förändringar 

och anpassningar i vardagen. Bland 

annat dök många känslor upp i samband 

med diagnos och under behandling. 

Socialt stöd hade en nyckelroll för 

återhämtning där stöd från familj och 

kyrkan visade sig ha stor påverkan. 

Även stöd från vårdpersonal var 

nödvändigt för att papporna skulle känna 

sig mer positiva under sitt barns 

sjukdomsförlopp. 

K 

I 

Bilaga B 



III 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Coyne I, Amory A, 

Gibson  F, 

 Kiernan G 

2016 

Irland 

 
 

Information-sharing 

between healthcare 

professionals, parents 

and children with 

cancer: more than 

matter of information 

exchange 

 
 

Att undersöka 

vårdpersonals, 

föräldrars samt barns 

synpunkter och 

erfarenheter av barns 

deltagande i 

informationsutbyte. 

 

Design: Grounded 

Theory med kvalitativ 

ansats. 

Urval: Barn över sju år 

som varit sjuka i cancer 

under minst sex veckor, 

utan psykosociala 

problem och utan 

pågående palliativ vård 

samt deras föräldrar. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys:  Konstant 

jämförande metod samt 

NVivo (Version 8). 

 

82 

(-) 

 
 

Sjukvårdspersonal föredrog en öppen 

och ärlig dialog med barnen, något inte 

alla föräldrar höll med om. Vissa 

föräldrar önskade anpassa mängd 

information samt vilken information 

som skulle delges barnet för att på så sätt 

lättare hålla barnet optimistiskt och öka 

hoppet. 

Barnen litade på att föräldrarna delgav 

dem den information som behövdes och 

såg föräldrarna som tolkar, advokater 

och stötdämpare vid 

informationshantering. 

K 

I 

Crespo C, Santos S 

2016 

Portugal 

 
 

“Care that matters”: 

Family- Centered 

Care, Caregiving 

Burden, and Adaption 

in Parents of Children 

With Cancer 

 

Att identifiera de 

direkta och indirekta 

kopplingarna mellan 

föräldrarnas 

vårdbörda, 

familjecentrerad vård, 

livskvalitet samt 

tillfredsställelse med 

livet. 

 

Design: Mixad metod 

Urval: Föräldrar till 

cancersjuka barn som 

genomgår behandling 

eller som genomgått 

behandling senaste fem 

åren. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Statistisk analys 

204 

(-) 

 

 

Resultatet visar att då föräldrarna 

uppfattade barnets vård som mer 

familjecentrerad, rapporterar de också 

lägre vårdbörda. Familjecentrerad vård 

var indirekt kopplad livskvaliteten och 

tillfredsställelsen med vården. 

 

CCT 

II 

Bilaga B 



IV 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Davies S, Salmon P, 

Young B 

2017 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

When trust is 

threatened: 

Qualitative study of 

parents’ perspectives 

on problematic 

clinical relationships 

in child cancer care 

 

Att öka förståelsen 

och uppmärksamma 

de svårigheter 

föräldrar kan uppleva 

i relation till 

vårdpersonal samt 

utforska möjliga sätt 

att underlätta denna 

relation. 

Design: Longitudinal 

studie med kvalitativ 

ansats 

Urval: Föräldrar till barn 

mellan 1- 12 år med akut 

lymfatisk leukemi. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Initialt öppen 

kodning, sedan konstant 

jämförande metod. 

 

 

67 

(-) 

 

 

De föräldrar som beskrev en dålig 

relation till vårdpersonalen upplevde att 

otillräcklig information och misstag var 

problemskapande. Generellt försökte de 

flesta föräldrar upprätthålla en god 

relation till vårdpersonalen men för 

några föräldrar var relationen trots detta 

mycket svag. 

 

CCT 

I 

 

Jackson A, Stewart  

H, O´Toole  M, 

Tokatlian N, Enderby 

K., Miller J, Ashley D 

2007 

Australien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pediatric Brain Tumor 

Patients: Their 

Parents´ Perceptions 

of the Hospital 

Experience 

 

Utforska föräldrars 

upplevelser av 

vårdtiden på sjukhus 

gällande hantering, 

anpassning och 

familjeförhållanden 

då deras barn vårdas 

för hjärntumör. 

 

Design: Prospektiv 

studie med kvantitativ 

ansats. 

Urval: Föräldrar till barn 

under 18 år som var 

diagnostiserade med 

hjärntumör på ett sjukhus 

i Melbourne. 

Datainsamling: 

Frågeformulär och 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys. 

 

53 

(-) 

 

 

Föräldrarna kände initialt ett ökat behov 

av information och delaktighet vid 

barnets vård relaterat till ett beroende av 

vårdpersonalen i samband med snabba 

beslut och känslan av att förlora 

kontrollen över sitt barn. Behovet av 

information stod sig upp till två år efter 

diagnos. 

 

 

K/P 

II 

 

 

Bilaga B 



V 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kerr LMJ, Harrison, 

MB, Medves J, 

Tranmer JE,  

Fitch MI 

2007 

Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Understanding the 

Supportive Care 

Needs of Parents of 

Children With 

Cancer: An Approach 

to Local Needs 

Assessment 

 

Att kartlägga vilket 

vårdbehov föräldrar 

till barn 

diagnostiserade med 

cancer upplevde. 

 

Design: Mixad metod 

Urval: Engelsktalande 

föräldrar till barn med 

cancer, som har fått eller 

ska genomgå behandling. 

Datainsamling: Enkäter 

och semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Den kvantitativa 

datan analyserades med 

hjälp av SPSS for 

Windows version 11. 

Den kvalitativa datan 

analyserades utifrån 

metod för 

innehållsanalys. 

15 

(5) 

Känslomässigt stöd, information, andligt 

stöd, praktiskt stöd, fysiskt stöd och 

psykiskt stöd var föräldrarnas största 

vårdbehov. 

K/P 

I 

Lowe R, Bravery K., 

Gibson F 

2008 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navigating the maze: 

parents´ views and 

influence on a 

pediatric heamatology 

and oncology day 

care service 

 

Att undersöka 

föräldrarnas 

upplevelser av den 

vården som erhålls på 

dagvårdsavdelning 

samt att identifiera de 

frågor som är viktiga 

för föräldrarna. 

Design: Kvalitativ 

Urval: Föräldrar till barn 

som genomgår 

cancerbehandling eller 

har genomgått 

behandling de senaste 

sex månaderna. 

Datainsamling: Guidade 

fokusgruppsdiskussioner 

Analys: Innehållsanalys 

 

16 

(-) 

 

 

Majoriteten av föräldrarna var nöjda 

med den vård de erhållit. Sex teman 

beskriver den övergripande upplevelsen, 

navigera i labyrinten, kommunikation, 

kontinuitet i vården, miljön, väntan och 

organisationen av vård. 

 

K 

I 

Bilaga B 



VI 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mckenzie SE,   

Curle C 

2011 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

The end of treatment 

is not the end: 

parents´experiences 

of their child´s 

transition from 

treatment for 

childhood cancer 

 

Förstå föräldrar till 

cancersjuka barns 

upplevelser vid avslut 

av behandling samt få 

förståelse för 

föräldrarnas 

erfarenheter av denna 

övergång. 

 

Design: Grounded 

theorry med kvalitativ 

ansats 

Urval: Föräldrar till barn 

5-18 år som avslutat 

behandling. 

Datainsamling: 

Intervjuer. 

Analys: Öppen kodning 

 

11 

(-) 

 

 

Slutet på behandlingen innebär inte 

slutet. Föräldrarna kände sig inte 

förberedda på vad som skulle komma 

efter och föräldrarna pendlade mellan att 

leva livet så normalt som möjligt och att 

hantera det okända. 

 

 

K 

II 

Ringnér A, Jansson, 

L, Hällgren 

Graneheim U  

2011 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

Parental Experience 

of Information Within 

Pediatric Oncology 

 

Att beskriva 

föräldrars upplevelse 

av att tillgodogöra sig 

och använda 

information de får om 

sitt barns 

cancersjukdom. 

 

Design: Fenomenologisk 

metod med kvalitativ 

ansats 

Urval: Föräldrar med 

cancersjuka barn mellan 

åldrarna 1-18 år. 

Datainsamling: 

Intervjuer. Fokusgrupper 

samt individuella. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsannalys. 

 

14 

(-) 

 

 

Två huvudkategorier kunde identifieras. 

Information kunde få föräldrarna att 

känna sig betydelsefulla och bekräftade 

som personer i den osäkra situationen 

eller så kunde informationen leda till att 

föräldrarna kände sig som ovälkomna 

gäster tvingade att tjata för att ta del av 

informationen de behövde. 

 

K 

I 

Bilaga B 



VII 
 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rignér A, Karlsson S, 

Hällgren Graneheim 

U 

2015 

Sverige 

 

 

 

 

 

A person-centred 

intervention for 

providing information 

to parents of children 

with cancer. 

Experiences and 

effects 

 

Att beskriva 

upplevelserna av att 

delta i en 

personcentrerad 

informationsintervention 

riktad till föräldrar med 

barn sjuka i cancer. Ur 

föräldrarnas samt 

sjuksköterskans 

perspektiv. 

 

Design: Mixad metod 

Urval: Föräldrar som 

barn nydiagnostiserade i 

cancer eller under 

kurativ behandling. 

Datainsamling: 
Kvalitativ intervjuer och 

kvantitativa 

frågeformulär 

Analys: Öppen kodning 

samt analys enligt PND 

(percentage of Non-

overlapping Data). 

8 

(-) 

 

 

Föräldrarna uttryckte medlingen som 

tillfredsställande. I de kvantitativa 

studierna visades dock ingen förbättring 

gällande den psycosociala ångesten. 

Sjuksköterskan upplevde medlingen 

som använd- och genomförbar. 

 

K 

I 

 

 

Walter JK, Nestor K, 

Feudtner C 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parental perspectives 

on goals of care 

discussions with the 

healthcare team for 

their child with 

cancer. 

 

Föräldrars upplevelse att 

ha goals of care 

discussions med 

vårdpersonal och de 

som vårdar barnet. 

 

Design: Mixad metod.  

Grounded theory ansats. 

Urval: Föräldrar med 

barn som diagnostiserats 

med cancer. 

Datainsamling: 

Kvantitativa enkäter och 

kvalitativa intervjuer. 

Analys: Beskrivande 

statistik användes för att 

analysera enkäterna. 

Öppen kodning med 

hjälp av NVivo version 

9.0 användes för att 

analysera intervjuerna. 

40 

(-) 

 

Föräldrarna beskrev att det inte fick den 

informationen de ville vid 

omhändertagandet av deras barn. 

Föräldrarna förstod inte att det kunde be 

om ett familjemöte och visste inte heller 

vilka som deltog. Föräldrarna ville veta 

mer om vem, när och hur informationen 

delgavs dem. De ville ha någon att 

samordna kommunikationen med och 

önskvärt var att det inte skulle vara 

läkaren till barnet. 

 

K 

II 

Bilaga B 



VIII 
 

Matris över inkluderade artiklar 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wangmo T, Ruhe 

MK, Badaraou OD, 

Kuhne T, Niggli, FS, 

Elger B 

2016 

Schweiz 

 

 

 

Parents and patients 

experiences with 

paediatric oncology 

care in Switzerland 

 

Att studera föräldrars 

och patienters 

tillfredsställelse av 

den pediatriska 

onkologiska vården i 

Schweiz samt 

undersöka de 

svårigheter som 

uppstår vid pågående 

cancerbehandling. 

 

Design: Kvalitativ 

metod. 

Urval: Föräldrar samt 

barn mellan 9-17 år som 

diagnostiserad med 

cancer med pågående 

behandling. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: All data 

analyserades genom 

öppen kodning och 

MAXQDA.11 

36 

(-) 

 

 

Generellt rapporterade deltagarna att de 

var nöjda med den omvårdnad de fick. 

Bidragande orsaker var den vänliga och 

mottagliga naturen hos 

sjukvårdspersonalen, hjälpfull 

kommunikation, och att vårdpersonal 

gjorde extra utanför deras profession för 

att ta hand om familjen. Deltagarna 

nämnde de saker som upplevdes mindre 

bra var då personalen och vårdenheter 

byttes (minskad kontinuitet), språkliga 

problem. 

 

K 

II 

 

Zwaanswijk M, Tates 

K, van Dulmen S, 

Hoogerbrugge PM, 

Kamps WA, Bensing 

JM 

2007 

 Nederländerna 

 

 

 

Young patients', 

parents', and 

survivors' 

communication 

preferences in 

paediatric oncology: 

Results of online 

focus groups 

 

Att få insikt i vad 

föräldrarna och 

barnen föredrar 

gällande sociala 

relationer, 

information och 

delaktighet i beslut. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Tre grupper: 

Föräldrar, Barn mellan 8-

17 år samt barn och 

ungdomar som blivit 

diagnostiserade i 

åldrarna 8-17 år och 

sedan blivit friska. 

Datainsamling: 

Diskussionsforum 

online. 

Analys: Två författare 

läste svaren var för sig 

och gjorde en öppen 

kodning. 

48 

(12) 

 

 

De som medverkade var överens om att 

sociala relationer, information och 

delaktighet i beslut var viktigt på en 

pediatrisk onkologisk avdelning. 

 

K 

II 

 

Bilaga B 



IX 
 

Matris över inkluderade artiklar  

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare 

År  

Land  

 

Titel Syfte Metod  

 

Deltagare 

 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ångström-

Brännström C, 

Engvall G, Mullaney 

T, Nilsson K., 

Wickart-Johansson G, 

Svärd AM, Nyholm 

T, Lindh, J, Lindh V 

2015 

Sverige 

Children undergoing 

radiotherapy: Swedish 

Parents´ experences 

and suggestions for 

improvment 

 

Beskriva föräldrars 

upplevelse när deras 

barn är under 

strålbehandling och 

föräldrarnas förslag 

till förbättring när 

deras barn får 

strålbehandling 

 

 

Design: Framgår inte 

tydligt, författarna tror 

att det är en deskriptiv 

design med kvalitativ 

ansats. 

Urval: Barn mellan 2-16 

år, diagnostiserade med 

cancer som erhöll 

strålbehandling. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys som 

beskriven av Graneheim 

och Lundman. 

32 

(-) 

 

 

Föräldrarna beskrev att livet blir upp och 

ner vid en cancerdiagnos. Föräldrarna 

delade på ansvaret och fick stöd hos 

vänner och familj. Föräldrarna tyckte att 

det fick ett gott stöd av vårdpersonalen. 

De kände också en olustig känsla när de 

såg att deras barn led vilket ledde till att 

det var något de måste ha en strategi för 

att hantera 

 

K 

II 

Bilaga B 


