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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell framtid. När ett barn drabbas av en 

allvarlig sjukdom orsakar sjukdomen ofta att känslor pendlar mellan hopp och hopplöshet 

inför de komplikationer som uppstår under sjukdomens gång. För att sjuksköterskan ska 

kunna ge god omvårdnad krävs familjefokuserad omvårdnad vid mötet med familjerna. 

Sjuksköterskan kan använda sig av föräldrarnas kunskap för att få en så bra relation till 

barnet som möjligt, samtidigt som föräldrarna behöver vägledas av sjuksköterskan. 

 

 

Syfte  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn 

vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom. 

 

 

Metod  

 

Denna litteraturöversikt baserades på 15 vetenskapliga artiklar. Databassökningen 

genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL, där både kvalitativa och kvantitativa 

studier inkluderades. De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets 

bedömningsmall och analyserades med stöd av Kristenssons (2014) Integrerade analys. 

 

 

Resultat 

 

Fyra kategorier skapades; Sjuksköterskans behov av kunskap om hoppets betydelse för 

föräldrar, Sjuksköterskans samtalande, Stödjande och trygghetsskapande funktion, 

Anpassad information och utbildning samt Användning av strategier. Resultatet utvisar att 

hopp alltid finns närvarande hos föräldrarna - även om hoppet ibland upplevdes svårare att 

hålla fast vid. Föräldrarnas hopp består huvudsakligen av en förlitan om barnets 

tillfrisknande, och en önskan om att barnet skulle undgå allt för många negativa 

vårdupplevelser. Resultatet beskriver även att sjuksköterskan, beroende på föräldrarnas 

behov, kan ge anpassad information genom individualiserad utbildning och stöd. 

 

 

Slutsats 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskan med hjälp av ett helhetsperspektiv 

och förmedlandet av olika hanteringsstrategier kan förbättra familjens välbefinnande och 

öka föräldrars känsla av hopp. Sjuksköterskan kan genom samtal, undervisning och 

anpassad information inge och bevara hopp till föräldrar vars barn vårdas på grund av 

allvarlig sjukdom utan att för den delen förmedla en felaktig bild av barnets prognos. 
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ABSTRACT 

 

Background 

 

Hope means that we believe in a potential future. When a child is suffering from a critical 

illness the illness often triggers fluctuating feelings between hope and hopelessness due to 

complications during the treatment-process. Nurses ability to provide good nursing in the 

meeting with families requires family-focused care. The nurse can use parents' knowledge 

to develop the best possible relationship with the child meanwhile guiding the parents 

through the treatment process. 

 

 

Aim 

 

The aim was to describe how the nurse can inspire and maintain hope within parents whose 

child is treated in a hospital due to critical illness. 

 

 

Method 

 

This literature review was based on 15 research articles. A database search was conducted 

through CINAHL and PubMed, from which both qualitative and quantitative studies were 

included. The articles were later quality-assessed in accordance to Sophiahemmet’s matrix 

and analyzed through Kristensson’s (2014) Integrated analysis.  

 

 

Results 

 

Four categories were created; The nurse's need of knowledge about the meaning of hope to 

parents, The nurse´s conversational-, supportive- and comforting function, Adapted 

information and education and The use of strategies. The result shows that parental hope is 

constantly present, although it occasionally can be difficult to retain. Parental hope consists 

of a reliance in the child's recovery while hoping that the child won’t suffer through too 

many negative experiences. The result also describes how the nurse can provide 

customized information through individualized education and support.  

 

 

Conclusions 

 

In summary, the result shows that the nurse, through a holistic perspective and the use of 

different coping strategies, can improve the family's wellbeing and sense of hope. Through 

conversations, education and adapted information, the nurse can inspire and maintain hope 

within parents whose children are treated due to critical illness without conveying an 

unrealistic image of the child's prognosis. 
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INLEDNING 

 

Motsatsen till att hoppas är att ge upp. Hopp innebär att vi fortfarande tror på en potentiell 

framtid (Eriksson, 2002). Hopp kan tyckas abstrakt och paradoxalt i ett sammanhang där 

en patient och dess närstående tampas med en livshotande situation. Det finns för 

närvarande bristande resurser i sjukvården samt för lite kunskap om hur vårdpersonal kan 

tillgodose individens alla behov (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan bör utbildas om 

hoppets avgörande funktion för patient och dess närstående. Bristen på undervisning om 

föräldrar som närstående, om begreppet hopp och familjefokuserad vård hade en avsevärd 

betydelse vid valet av uppsatsämne. Vid en granskning av hoppets funktion inom vården 

framgår det att hopp spelar en avgörande roll för såväl patient som dess närstående 

(Broadhurst & Harrington, 2016). Denna uppsats ämnar belysa hoppets fundamentala 

värde för patient och närstående. 

 

 

BAKGRUND 

 

Litteraturöversikten, som belyser hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos 

föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom, kräver att begreppen 

barn, förälder och allvarlig sjukdom definieras. I det följande definieras således begreppen 

i syfte att utgöra underlag för problemformuleringens fortsatta beredning.  

 

 

Barn och allvarlig sjukdom  

 

Barnkonventionen definierar ett barn som “varje människa under 18 år” (Unicef, 2019 

Artikel 1). Som förälder definieras den person som är biologisk eller juridisk mor eller far 

till en viss person (Föräldrabalken, 1949:381, kap. 1 & kap. 4, 21 §). Golombok (2018) 

beskriver att i dagens samhälle finns det fler definitioner av förälder och att den typiska 

familjekonstruktionen med ett heterosexuellt par och biologiska barn inte är lika vanlig. 

Idag finns möjligheten att bli bland annat styvförälder, förälder via adoption, föräldrar av 

samma kön eller ensamförälder. Begreppet sjukdom definieras enligt Nationalencyklopedin 

utifrån olika perspektiv. Ur ett medicinskt perspektiv innebär begreppet sjukdom en 

diagnos grundat i en läkarbedömning, medan individen förknippar begreppet med de 

symptom som visar sig till följd av ett sjukdomstillstånd (Helander & Janzon, u.å.). 

Begreppet allvarlig sjukdom definieras av Socialstyrelsen (2014) med hjälp av fem 

kriterier. Det första är att tillståndet kan verifieras av exempelvis undersökningar eller 

definitioner och att sjukdomstillståndet trots behandlingar/insatser är oföränderligt. Utöver 

detta kriterium ska en eller flera av följande fyra kriterier uppfyllas: 

 

- Mycket omfattande funktionsnedsättning 

- Betydande funktionsnedsättning och progredierande tillstånd med sannolik risk för 

omfattande försämring av funktion inom det närmsta året.  

- Efter lång tids sjukdom eller skada, fortsatt behov av omfattande och krävande 

behandling.  

- Betydande risk för mycket kraftig försämring inom 5 år. (Socialstyrelsen, 2014, 

s.2) 
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Larsson Viksten m.fl. (2018) presenterar statistik på diagnostiska anledningar till att barn 

söker sjukvård på barnakutmottagningar. Det framkommer att tumörer, 

respirationsproblem och cirkulatoriska problem är tre av de främsta anledningarna. 

Artikeln visar även statistik på antal dödsfall på barnakutmottagningar där bland annat 

komplikationer av leukemi, respiratorisk och kardiologisk kollaps, samt sjukdom eller 

skada i hjärnan är några av de vanligaste dödsorsakerna. Nedan beskrivs tre allvarliga 

sjukdomar som riskerar att påverka familjers hopp. 

 

Cancer hos barn  

I Sverige drabbas 300 barn av cancer varje år. Ungefär 80 procent av dem botas. Trots det 

relativt stora antalet barn som överlever, dör ungefär 60 barn per år (Heyman, 2018). 

Cancer är den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 15 år i Sverige. Cancer hos barn 

skiljer sig från andra former av cancer då den sprider sig snabbare och är mer aggressiv. 

Vid behandling ökar även risken för långsiktiga biverkningar, eftersom kroppen 

fortfarande utvecklas. Akut Lymfatisk Leukemi (ALL) är den vanligaste cancerformen hos 

barn från födseln upp till nio års ålder, med cirka 70 nya fall varje år (Heyman, 2018). 

Leukemi är en sjukdom som orsakas av att benmärgen friger omogna vita blodkroppar som 

sedan sprider sig till den friska blodbanan. När utsläppet av dessa omogna blodkroppar 

ökar, tränger de bort den friska blodbildningen och de sjuka cellerna sprider sig successivt 

till olika organ i kroppen (Käer, 2010). Andra cancerdiagnoser som drabbar barn är 

hjärntumör, malignt lymfom samt mjukdels- och skelettcancer. Hos barn i åldrarna 10-14 

år är hjärntumör vanligast förekommande (Socialstyrelsen, 2018).  

 

Medfödda hjärtfel  

Varje år föds det cirka 800–1000 barn i Sverige med någon form av missbildning i hjärtat. 

Orsaken till defekten kan oftast inte upptäckas, men ibland kan orsaken visa sig bero på 

medicinering under graviditeten eller ärftliga faktorer. I de flesta fall kan hjärtfelet 

korrigeras med hjälp av kirurgiska ingrepp eller hjärtmediciner. I andra mer allvarliga fall 

kan hjärtfelet vara för svårt för att operera och då är alternativet hjärttransplantation 

kombinerat med farmakologisk behandling. Oftast kan barn som tidigare diagnostiserats 

med medfött hjärtfel leva som vanligt efter sin behandling, men ibland krävs uppföljning 

och kontroller (Lundgren & Hansson, 2008). En artikel av Svensson, Idvall, Nilsson och 

Liubal (2017) redogör för livskvalitet och hälsa hos barn som genomgått en operation på 

grund av hjärtfel. I artikeln framgår det att barn som genomgått fler än tre hjärtoperationer 

upplever lägre livskvalitet, minskat framtidshopp och sämre hälsa samt att deras liv 

påverkas långsiktigt till följd av upprepade vårdkontakter och oro.  

 

Cystisk fibros  

Cystisk fibros är en mer ovanlig sjukdom än cancer och medfödda hjärtfel. I Sverige föds 

ungefär 20 barn per år med diagnosen (Socialstyrelsen, 2016). Cystisk fibros är en ärftlig 

och medfödd sjukdom som innebär att kroppens slemhinnor är onormalt tjocka och sega. 

Det leder till att luftvägarna blir trängre och bakterier som vanligtvis inte fastnar i 

luftvägarna frodas i slemhinnorna. Detta leder i sin tur till svårigheter med andningen och 

upprepade infektioner i luftvägarna. Sjukdomen påverkar även mag-tarmkanalen och 

bukspottskörteln. Cystisk fibros påverkar barnet hela livet, eftersom behandlingstiden är 

lång och sjukdomen för närvarande är obotlig (Käer, 2010). 
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Barnet och döden - vård i livets slutskede 

I vissa fall leder allvarliga sjukdomar till livshotande sjukdomar. Ett barn med livshotande 

sjukdom ska få möjligheten till bästa möjliga livskvalitet fram till livets slut. Detta kräver 

den bästa palliativa vården, där både barnets och familjens fysiska, psykologiska, 

känslomässiga och sociala hälsa beaktas. Det är svårt att avgöra rätt tillfälle att samtala 

med en familj om övergången till palliativ vård. Behovet av att samtala om ämnet är dock 

viktigt att tillgodose eftersom föräldrarna annars riskerar infrias med orealistiskt hopp om 

barnets framtidsutsikter (Smith, 2014).  

 

 

Föräldrar till barn med allvarlig sjukdom  

 

Socialstyrelsen (2015) skriver att vårdnadshavaren är skyldig att ansvara för och tillgodose 

barnets behov. Vid personliga angelägenheter, såsom sjukdom, har vårdnadshavaren rätt 

att bestämma i frågor gällande barnet. Beroende på barnets ålder och utveckling ska 

hänsyn tas till barnets egna önskemål och åsikter. I Flury, Calfisch, Ullman-Bremi och 

Spichigers (2011) studie framkommer det att föräldrar till barn med allvarlig sjukdom ofta 

har svårigheter att efter besked om diagnosen, förstå innebörden och hur den kommer 

påverka hela levnadssituationen en lång tid framöver. Att som förälder vårda ett allvarligt 

sjukt barn medför att hela livssituationen ställs på sin spets och att förändringar i vardagen 

är oundvikliga. Det tillkommer ytterligare utgifter till de redan existerande varför 

diagnosen förändrar bland annat familjens ekonomiska tillvaro. Inte bara genom 

sjukvårdsutgifter, utan det kan även vara svårt för en förälder att arbeta på heltid parallellt 

med vårdandet av det allvarligt sjuka barnet (Flury et al., 2011). 

 

En studie av Amador, da Silva Reichert, de Lima och Collet (2013) belyser att föräldrar till 

barn med cancersjukdom upplever en pendlande känsla mellan hopp och hopplöshet inför 

de komplikationer som ofta uppstår under sjukdomens gång. Studien påvisar även att 

föräldrarna ofta känner sig hjälplösa och överväldigade av alla tankar som uppstår. 

Föräldrar till cancersjuka barn upplever känslor av att inte kunna överkomma hinder eller 

svårigheter som uppstår, varför hoppet tenderar svaja. Däremot konstaterar Flury m.fl. 

(2011) att föräldrar till barn med livshotande sjukdom fortfarande behåller hoppet om att 

barnet ska tillfriskna, även om prognosen indikerar motsatsen.  

 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

 

En familj kan definieras på olika sätt. Benzein, Hagberg och Saveman (2017) definierar 

begreppet enligt följande i ett vårdvetenskapligt sammanhang; “En familj utgörs av en 

självdefinierad grupp av personer, som är eller inte är, förbundna genom blodsband eller 

lag men som känner sig som en familj” (Benzein et al., 2017, s.29). I familjefokuserad 

omvårdnad involveras familjen i patientens omvårdnad vilket innebär att familj och 

sjuksköterska är likvärdiga i relationen. När en familjemedlem blir sjuk påverkas hela 

familjen på olika sätt, beroende på familjens och patientens mående. Vid goda 

familjeförhållanden kan familjen bidra till både välmående och förbättrad hälsa för hela 

familjen, samt ökat hopp och minskat lidande för patienten (Benzein et al., 2017). 

 

I sin artikel om familjefokuserad omvårdnad skriver O’Connor och Brenner (2019) att det 

viktigaste för en fungerande relation mellan sjuksköterska, familj och barn är respekten 

dem emellan. Genom gemensamt överenskomna mål baserade på den kunskap och de 
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erfarenheter som finns hos alla i relationen, kan samtliga vara en del av barnets vård. 

Artikeln belyser även att sjuksköterskan och familjen har rollen och uppgiften att göra 

vården till den bästa möjliga. För att en respektfull relation ska kunna uppnås krävs vilja 

och engagemang från alla parter samt ärlighet och en öppen kommunikation. 

 

Davidson (2009) beskriver hur stor betydelse familjefokuserad omvårdnad har för barns 

tillfrisknande när den utövas av vårdpersonal. Sjuksköterskor kan använda 

familjefokuserad omvårdnad för att stärka familjens delaktighet genom att delge 

information, stöd och låta familjen vara delaktiga i de beslut som tas. Stödet till familjen 

gör att föräldrarna inte oroar sig lika mycket, och patienten kan då känna sig lugn och 

trygg. Däremot behöver informationen som familjen får från sjuksköterskorna vara 

anpassad till situationen (Davidson, 2009). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

 

God omvårdnad förutsätter att sjuksköterskan besitter en särskild kompetens, inte bara om 

patientens diagnos utan om patientens person och familj. Furåker och Nilsson (2013) 

beskriver kompetens som ett svårtolkat begrepp med flera olika definitioner. En definition 

som används är att kompetens beskriver en individs olika förmågor gällande ett specifikt 

område. Inom dagens hälso- och sjukvård har kärnkompetenserna en betydelsefull roll för 

att kunna bedriva en god omvårdnad. Furåker och Nilsson (2013) beskriver sex 

kärnkompetenser som är utformade av Svensk sjuksköterskeförening samt dess betydelse 

för utbildning av sjuksköterskor. Beskrivningen innefattar personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, informatik, säker vård och förbättringskunskap.  

 

För att sjuksköterskan ska kunna bedriva en god omvårdnad krävs en kompetens som 

omfattar ett holistiskt perspektiv, det vill säga kunskap om att etablera en tillförlitlig 

relation till närstående och patient. Det holistiska perspektivet innebär att se patient och 

familj som en helhet. Sjuksköterskan ska beakta patientens integritet och 

självbestämmande samt kommunicera med patienter och närstående med lyhördhet och 

empati. Patienten och närstående ska betraktas som unika individer med enskilda behov 

där sjuksköterskan bidrar med anpassad information för att stärka patientens och 

närståendes egenvård. Sjuksköterskan måste även kritiskt reflektera över vårdmiljön för att 

bedriva en säker vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). När ett barn är delaktigt i 

sjukvården kan sjuksköterskan använda föräldrarnas kunskap för att få en så bra relation 

till barnet som möjligt, samtidigt som föräldrarna behöver vägledas och få generellt stöd 

från sjuksköterskan. Vid vård av barn behöver sjuksköterskan vara informativ och ha ett 

anpassat förhållningssätt (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). 

 

I Granhagen Jungner, Tiselius, Blomberg, Lüzén och Pergert (2019) studie framkommer 

det att inom den pediatriska vården är familjefokuserad omvårdnad av stor betydelse. 

Anledningen är att informationen ska vara anpassad till barnets mognad och 

inlärningsförmåga. Informationen ska även anpassas till föräldrarna, då de har rätt till 

information och delaktighet i beslut kring sitt barns hälsotillstånd. Artikeln visar att 

vårdpersonal inom Sveriges hälso- och sjukvård är skyldig att följa evidensbaserade 

riktlinjer gällande kommunikation. Evidensbaserad innebär att riktlinjerna följer 

vetenskapliga belägg utifrån teorier eller hypoteser. Eftersom föräldrarna agerar primära 

vårdgivare under den tid som barnet spenderar i hemmet är det viktigt att sjuksköterskan 

förmedlat anpassad information till föräldrarna kring barnets omvårdnad och 
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behandling. Även Tomlinson, Peden-McAlpine och Shermans (2011) studie beskriver 

innebörden av ett samspel mellan familj och sjukvård, där målet är att sjuksköterskan ger 

stöd som en del av de familjefokuserade insatserna. Artikeln menar på att hälsorelaterade 

situationer som uppstår blir en del av familjens erfarenheter av sjukvården. Socialstyrelsen 

(2013) anför att det förekommer bristande resurser inom sjukvården och för lite kunskap i 

hur hälso- och sjukvårdspersonal kan tillgodose individens alla behov. Även Hakio, 

Rantanen, Åstedt-Kurki och Suominen (2014) konstaterar att det finns brister i 

sjuksköterskans stödjande roll till familjer med allvarligt sjuka barn. Det framkommer att 

föräldrarna anser att sjuksköterskan kan förbättra sitt sociala stöd gentemot 

dem. Broadhurst och Harrington (2016) redogör för att sjuksköterskan bör få en bredare 

utbildning kring hoppets funktion för patient och närstående. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt- Hopp 

 

Definitionen av hopp kan härledas tillbaka till den grekiska mytologin och dess klassiska 

talesätt; “det sista som överger människan är hoppet” (Benzein, 2017 s. 317). Benzein 

(2017) redogör för att begreppet hopp inom filosofin beskrivs som något som kan 

genomleva de allra största av påfrestningarna. Filosoferna (Fromm, Frankl & Marcel) 

menar att livet är över den dag människan förlorar sitt hopp. Beskrivningarna visar på 

hoppets väsentlighet för människans existens och varför det således bör ses som ett centralt 

begrepp inom vårdvetenskapen. Att möjliggöra en upplevelse av hopp är en vårdande 

handling som kan förstärka individens välmående samt minska dess lidande (Benzein, 

2017). Enligt Benzein (2017) beskrivs hoppet ur en språklig betydelse genom tre nivåer: att 

ha hopp, att vara hoppfull samt att bli hoppfull. Att ha hopp innebär att individen använder 

sig av olika så kallade hanteringsstrategier. Med hanteringsstrategier avses strategier som 

används för att hantera olika känslofyllda eller stressiga situationer. Att vara hoppfull 

betyder att individen har tillit till någon eller något och att bli hoppfull står för en känsla av 

makt och energi skapat av framtidstro. Benzeins (2017) beskrivning innebär således att 

hopp är en hanteringsstrategi, det vill säga ett verktyg som kan användas i en svår och 

utmanande livssituation.  

 

I en artikel av Kamihara, Nyborn, Olcese, Nickerson, och Mack (2015) framkommer det 

att hopp har olika innebörd hos olika människor, vilket även kan tillämpas hos föräldrar till 

allvarligt sjuka barn. Vissa uttrycker hopp gällande sitt barns behandling medan andra ser 

hopp i sin relation och kärlek till sitt barn. Av de 32 föräldrar som deltog i studien var 88 

procent av föräldrarnas hopp relaterat till att barnet skulle bli botat och kunna leva ett 

normalt liv. Det normala livet innebar för föräldrarna att barnet skulle få ett långt och 

lyckligt liv.  

 

Benzein (2017) förklarar att begreppet hopp inom vårdvetenskaplig forskning ses som ett 

mångdimensionellt och komplext begrepp med olika betydelser beroende på personens 

livssituation. Hos en frisk person ses hopp som en förutsättning för att kunna nå sina mål 

och drömmar. Det handlar främst om människors framtidshopp. Hoppet byggs upp av 

människorna personen ifråga omges av och litar på. I ett närståendeperspektiv menar 

Benzein (2017) att hopp har en annan innebörd. För barnets närstående är hoppet inte 

bundet till prognosen utan till att barnet får känna trygghet och lugn. Hoppet kan även vara 

relaterat till den närståendes känsla av sorg och osäkerhet, där hoppet kan vara avgörande 

för patientens förmåga att hantera sin livssituation. 
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Kamihara m.fl. (2015) beskriver att bevarande av hopp hos patient och närstående är en del 

av sjuksköterskans profession när det gäller att stärka relationen mellan personal, patient 

och närstående. Artikeln beskriver hur begreppet hopp skapar en osäkerhet och rädsla hos 

många sjuksköterskor. Rädslan att bidra till ett orealistiskt hopp hos familj, patient och 

andra närstående gör att många sjuksköterskor undviker dialogen om hopp. Kamihara m.fl. 

(2015) redogör för att tidigare forskning visar att kommunikationen mellan sjuksköterska 

och närstående är viktig eftersom den kan bevara och förmedla en förstärkt känsla av hopp. 

Studien påvisar även att föräldrar som innehar hopp samtidigt kan förstå att barnets 

prognos inte är positiv. Hopp betyder således inte att föräldern är orealistisk om barnets 

prognos. Kamihara m.fl. (2015) påpekar även att vårdpersonal som är öppen med 

patientens prognos, oavsett hur den ser ut, har en positiv inverkan på närståendes känsla av 

självbestämmande och hoppfullhet.   

 

 

Problemformulering  

 

Hopp är ett centralt begrepp inom vårdvetenskap och utgör en viktig del i människans 

existens. Ingivande och bevarande av hopp inom vården leder till minskat lidande och 

stärkt välmående för närstående och patient. Familjefokuserad omvårdnad inriktar sig på 

ett helhetsperspektiv där patient och familj involveras i omvårdnadsrelationen. Trots att 

forskning talar för att hopp minskar patientens lidande och ökar livskvaliteten, besitter 

många sjuksköterskor idag en bristfällig kunskap om hoppets betydelse och funktion för 

både patient och närstående. Bristen på artiklar och forskning gällande hopp vid allvarlig 

sjukdom har resulterat i för lite utbildning och kunskap gällande hoppets funktion inom 

vården. Sjuksköterskan kommer vid upprepade tillfällen att möta föräldrar till allvarligt 

sjuka barn som känner att hoppet sviktar, och måste därför förvärva en djupare förståelse 

för sjuksköterskans möjlighet att hjälpa föräldrar bibehålla eller återfå sitt hopp. 

Litteraturöversiktens bakgrund visar på ett aktuellt förbättringsområde inom 

sjuksköterskans kunskapsområde, särskilt eftersom det konstaterats att samtal om hopp gör 

många sjuksköterskor osäkra. Denna osäkerhet grundar sig i den felaktiga uppfattningen 

om att hopp inger en orealistisk bild av patientens prognos. 

 

 

SYFTE  

 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn 

vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom. 

 

 

METOD  

 

Design  

 

Vald design är en litteraturöversikt. Designen valdes för att skapa en överblick kring 

tidigare forskning i det valda ämnet. Polit och Beck (2017) beskriver vikten av att ha ett 

begränsat och fokuserat syfte för att skapa en trovärdig litteraturöversikt. Designen ger 

möjlighet till ett brett perspektiv, eftersom det är möjligt att använda sig av både 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. En litteraturöversikt är även en bra 

studiedesign för att sammanställa existerande forskning om det exempelvis finns 

kunskapsluckor eller motstridigheter i befintlig forskning.  
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Designen möjliggör att integrera vetenskapliga fakta och systematiskt beskriva vad som 

kan behöva utforskas ytterligare (Polit & Beck, 2017).  

 

I litteraturöversikten ingick både kvalitativa och kvantitativa studier. Vilket medförde att 

litteraturöversikten fick ett bredare perspektiv men också att det gick att beskriva olika 

resultatfokus. Den kvantitativa metoden möjliggör för författaren att dra generaliserbara 

slutsatser med hjälp av statistik, stora urval och standardiserade mätmetoder (Kristensson, 

2017). Enligt Henricson och Billhult (2017) fokuserar den kvalitativa metoden på att 

undersöka människors upplevda erfarenheter av fenomen. Kristensson (2017) redogör för 

att det finns ett behov av sammanställning av forskningsområden. Samanställningen 

genomförs för att i studier på högre nivå i nästa steg ska kunna lösa specifika kliniska 

frågeställningar samt ge ett underlag för att kunna bedriva evidensbaserad vård 

(Kristensson, 2017). 

 

 

Urval  

 

Avgränsningar 

Sökningarna begränsades till en tidsperiod om 11 år. Artiklarna skulle således vara 

publicerade mellan år 2009 och 2019. Sökningarna begränsades även till artiklar som var 

vetenskapligt granskade/peer reviewed. Peer review innebär att andra forskare har granskat 

artikeln innan publicering för att säkerställa kvaliteten (Karlsson, 2017). En avgränsning 

som gjordes var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska. Språket valdes då de flesta 

vetenskapliga artiklarna är skrivna på engelska samt att nästan alla tidskrifter är 

engelskspråkiga (Östlundh, 2017). 

 

Inklusionskriterier 

Artiklar som ansågs passa litteraturöversiktens syfte behölls för analys, och inkluderades i 

urvalet (Friberg, 2017). I litteraturöversikten togs artiklar med som studerade hur 

sjuksköterskan kan bevara och inge hopp till föräldrar med barn som vårdas på grund av 

allvarlig sjukdom. I de artiklar som inkluderades ställdes kravet att barnet med allvarlig 

sjukdom vårdades i en sjukhusmiljö. Endast originalartiklar inkluderades i denna 

litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). 

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte kunde relateras till litteraturöversiktens syfte valdes bort, det vill säga de 

exkluderades (Friberg, 2017). Artiklar som var äldre än 11 år blev borttagna från 

sökningarna för att begränsa urvalet samt för att ge en aktuell bild av forskningsämnet. 

Även artiklar som handlade om föräldrar med allvarlig sjukdom samt barn med olika typer 

av funktionshinder exkluderades, anledningen var att begränsa ämnet till de sjukdomar 

som blivit beskrivna i bakgrunden. Artiklar gällande allvarligt sjukt barn som vårdades i 

hemmet valdes bort.  
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Datainsamling  

 

Datainsamling är en omfattande process som utgörs av flera steg där målet är att identifiera 

relevanta artiklar. Det är viktigt att skapa en strukturerad sökstrategi för att få fram ett 

resultat med hög trovärdighet (Kristensson, 2017). Syftet med en strukturerad sökstrategi 

var att senare kunna redovisa en sökning och hur den genomfördes. Datainsamlingen 

redovisas i en tabell (Tabell 1) och ska ge läsaren en bild av hur sökningen gick till, dess 

relevans och reproducerbarhet. Reproducerbarhet innebär att sökningen ska kunna göras 

om av någon annan och med hjälp av insamlingens kriterier leda till liknande resultat och 

slutsats (Kristensson, 2017). Datainsamlingen gjordes med hjälp av databaserna The 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medline 

(PubMed). Karlsson (2017) beskriver att CINAHL är en databas som innehåller material 

inom bland annat omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi. Databasen innehåller referenser 

till 5 400 tidskrifter samt annat material som referenser till böcker och avhandlingar. 

Databasen PubMed innehåller över 25 miljoner referenser med artiklar inom 

omvårdnadsvetenskap och medicin (Karlsson, 2017). För att lägga ihop flera sökord 

användes en funktion som kallas “booleska operatorer” där termerna AND, OR eller NOT 

kan läggas till i sökningen. Termen “AND” användes för att göra sökningen mer specifik 

och termen “OR” fungerande expanderande (Karlsson, 2017). För ytterligare hjälp med 

informationssökningen och ett professionellt stöd bokades ett möte med en bibliotekarie på 

Sophiahemmets högskola för att specificera och förbättra sökningen. Vid mötet gavs tips 

på vilka sökord som kunde användas samt vilka kombinationer som resulterade i 

användbara artiklar (Östlundh, 2017).  

 

PubMed och CINAHL använder olika ämnesordlistor. Karlsson (2017) beskriver att i 

PubMed används ett ämnesordsregister kallat Medical Subject Headings [MeSH] som 

innehåller över 20 000 ord. Karolinska Institutet har tagit fram en svensk version av MeSH 

kallad Swedish MeSH där översättning av svenska ord till MeSH- termer kan utföras. 

Systemet av ämnesord i CINAHL kallas för Cinahl Headings och innehåller cirka 12 800 

ord. Dessa ämnesregister användes för att hitta korrekta sökord (Karlsson, 2017). Ett annat 

sätt att söka artiklar är genom fritext vilket innebär att ett ord skrivs in i sökrutan och en 

sökning genomförs utan att den specialiseras, exempelvis som en MeSH term (Karlsson, 

2017). 

 

Sökord i PubMed 

Vid sökningar i PubMed användes ämnesordsystemet MeSH för att specificera sökorden. 

MeSH-termerna ”family”, “nursing” och “hope” blev centrala i sökningen. Följande 

sökord användes i kombination med de centrala sökorden: “child”, “parents/psychology, 

“neoplasms/psychology”, “nurses” och “neoplasms/nursing”. Vid sökningen användes 

även MeSH-termerna “cystic fibrosis”och “heart diseases”, dock resulterade inte dessa 

sökord i några träffar som passade syftet för litteraturöversikten och därav blev 

sjukdomarna inte inkluderade i sökningarna.  

Sökord i CINAHL  

I CINAHL användes ämnesordlistan Cinahl Headings som använder Major Headings 

[MH] och Major Concept [MM]. MH- och MM termerna “parents”, “hope” och “critical 

illness” blev de centrala sökorden i CINAHL.  
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-09-02 

Hope [MeSH Terms] OR hope 

[Title/abstract] AND 

parents/psychology [MeSH 

Terms] AND 

neoplasms/psychology [MeSH 

Terms] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

41 38 11 4  

PubMed 

2019-09-02 

Hope [MeSH Terms] OR hope 

[Title/abstract] AND 

neoplasms/psychology [MeSH 

Terms] AND child [MeSH 

Terms] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

58  25 7 1 

PubMed  

2019-09-02 

Family [MeSH Terms] AND 

nurses [MeSH Terms] AND 

hope [MeSH Terms] OR hope 

[Title/abstract] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

13 6 2 1  

PubMed 

2019-09-02 

Family+ [MeSH Terms] AND 

hope [MeSH Terms] OR hope 

[Title/abstract] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

718 222 34 2 

PubMed 

2019-09-02 

Hope [Title/Abstract] OR hope 

[MeSH Terms] AND 

neoplasms/nursing [MeSH 

Terms]  

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

84 19 8 1 

CINAHL 

2019-09-02 

[MH] parents+ AND [MH] 

hope OR ”hope” [Keyword] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

Peer reviewd 

Research article  

192 56 9 2 

CINAHL 

2019-09-02 

[MM] Critical illness AND 

[MH] hope OR ”hope” 

[Keyword] 

År: 2009-2019 

Språk: engelska 

Peer reviewd 

Research article  

11 5 2 1 

Manuella 

sökningar 

2019-09-05  

   
12 5 3 

TOTALT 
 

1117* 383 78 15 

*Hänsyn har inte tagits till eventuella dubbletter i sökningarna 
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Manuella sökningar 

Manuella sökningar genomfördes för att finna artiklar till resultatet som speglade 

syftet. Det kan också innebära att söka i referenslistor från utvalda artiklar för att hitta nya 

källor (Karlsson, 2017). Tre studier från manuella sökningar inkluderades: Bally m.fl. 

(2014), Björk, Wiebe och Hallström (2009) samt Ångström-Brännström m.fl. (2017). 

Antal inkluderade artiklar blev sammanlagt 15 med den manuella sökningen.  

 

 

Kvalitetsgranskning  

 

Kvalitetsgranskning innebär att artiklarnas kvalitet bedöms utifrån vissa kriterier med hjälp 

av granskningsmallar. Granskningen leder till en bättre förståelse av vad valda artiklar 

handlar om, och avgör om kvaliteten är tillräckligt god och om innehållet i texterna passar 

syftet (Friberg, 2017). 

 

En grovsållning utfördes i den inledande sökningen, där urvalet av vetenskapliga artiklar 

bedömdes på dess titel samt dess överensstämmelse med syftet. I nästa steg lästes 

abstrakten i de artiklar som överensstämde med syftet för att skapa en tydligare uppfattning 

kring artiklarnas innehåll. Ett abstrakt innebär en sammanfattning av textens innehåll, med 

syftet att ge läsaren en möjlighet att lättare sortera ut vilka artiklar som är värda att läsa 

(Kristensson, 2017). Abstraktet innehåller syfte, sammanfattning av metod samt resultatets 

och slutsatsens viktigaste delar. Artiklar vars abstrakt var relevanta för litteraturöversiktens 

syfte lästes ingående.  

 

Artiklar som uppfyllde inklusionskriterier samt vars innehåll var relevant för översiktens 

syfte blev utvalda för granskning (Friberg, 2017). Artiklarna granskades först på varsitt 

håll innan dess att innehållet diskuterades gemensamt. De artiklar som överensstämde med 

syftet samt uppfyllde inklusionskriterierna lästes ett flertal gånger. Kvaliteten av artiklarna 

bedömdes sedan enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för 

vetenskaplig klassificering modifierad utifrån Berg, Deckner och Skärsäter (1999) och 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). Matrisen fylldes i med författare, 

årtal, land, titel, syfte, metod, deltagare och resultat. En matris används för att ge läsaren 

information om vilka artiklar som granskats samt om valet av artiklar är relevant utifrån 

studiens problemformulering och syfte. Matrisen är även användbar som ett analysredskap 

inför det fortsatta arbetet (Friberg, 2017). I matrisen bedömdes kvalitetsnivån utifrån tre 

nivåer; låg kvalitet, medel kvalitet och hög kvalitet samt vilken typ av studie som 

granskats. Bedömningsunderlaget innehåller klassificering av Randomised Controlled Trial 

(RCT), Clinical Controlled Trial (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie 

(R) och Kvalitativ studie (K). För hög kvalitet ska studiens metod vara väl genomförd, 

välplanerad och välbeskriven. Låg kvalitet innebär att studiens metod och statistik är 

bristfällig och otillräcklig. Medel kvalitet innebär att några kriterier från hög nivå inte är 

uppfyllda, men kvaliteten värderas högre än låg kvalitet (Berg, Deckner & Skärsäter, 1999) 

och (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

Det granskades sammanlagt 33 artiklar och 15 av dessa inkluderades i matrisen. De 18 

artiklar som valdes bort, exkluderades på grund av låg kvalitet eller för att de inte kunde 

besvara syftet. Av de inkluderade artiklarna var 6 av hög kvalitet och 9 av medel kvalitet 

(Bilaga B). Kvalitetsgranskade artiklar markerades i referenslistan med asterisk.  
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Dataanalys  

 

Efter att valda artiklar kvalitetsgranskats påbörjades analysen av innehållet. En integrerad 

analysmetod med inspiration av Kristensson (2017) användes. Analysmetoden innebär att 

en sammanställning av resultatet utförs för att få en överskådlig presentation av 

resultatet. Den utförs med hjälp av tre steg: genomläsning, kategorisering och 

sammanställning av resultat - där studiernas resultat ställs i relation till varandra. 

Analysprocessen för denna litteraturöversikt började med att utvalda artiklar granskades på 

nytt, i syfte att urskilja likheter och skillnader i studierna. Skillnader och likheter ströks 

först under i artiklarna med olika färger. De viktigaste delarna av jämförelserna 

antecknades ner på lappar och övergripande kategorier urskildes. Dessa kategorier utgjorde 

en grund för rubrikerna i resultatet. Efter att kategorierna och rubrikerna fastställts, 

påbörjades en sammanställning av resultatet från samtliga studier (Kristensson, 2017).  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Forskning förutsätter en analys och reflektion gällande eventuella etiska problem som 

uppstår. Detta kallas forskningsetik. Etiska problem kan exempelvis handla om vilka 

normer och värderingar som styr forskningen eller hur forskarna utövar sin forskning 

(Helgesson, 2015). Forskningsetiken existerar för att försvara människors rättigheter och 

värna om människors grundläggande värde. Forskningsetiken bidrar till att skydda de 

människor som deltar i studier (Kjellström, 2017). Det finns tre krav på en studie för att 

den ska anses vara etisk. Den ska handla om väsentliga frågor, uppnå en vetenskaplig god 

kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt. I Sverige finns det en lag som reglerar 

forskningsetiken, lag om etikprövning av forskning som avser människor. ”Syftet med 

lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning” (SFS 2003:460, 1§). Lagen ställer krav på att en viss typ av forskning behöver 

genomgå prövning i en etikprövningsnämnd. Forskning som är i behov av prövning gäller 

när forskning tagit del av känsliga personuppgifter, det vill säga uppgifter som kan 

förbindas till en enskild individ (Kjellström, 2017). Ovanstående krav på forskningsetiken 

har ställts på alla inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt. 

 

Inom forskningsetiken finns vissa riktlinjer. Den mest kända är Helsingforsdeklarationen 

som antogs år 1964 av World Medical Association. Deklarationen gäller när material och 

data kan anknytas till en särskild person. Det främsta syftet med deklarationen är att värna 

om deltagarna, och i deklarationen stipuleras att personers välbefinnande och rättigheter 

alltid går före forskningsintresset. Att följa Helsingforsdeklarationens riktlinjer innebär att 

forskningen har etikgranskats samt att det funnits så kallat informerat samtycke genom hela 

studien (Helgesson, 2015). Informerat samtycke används i forskning som involverar 

personer, och ställer tre krav på studien; personerna ska ha fått information om studien, 

förstått informationen och frivilligt ha accepterat att delta i studien. Det informerade 

samtycket har en viktig roll för studien, då den ställer krav på respekt gentemot deltagarnas 

autonomi och integritet (Kjellström, 2017). Alla artiklar inkluderade i 

denna litteraturöversikt var etiskt godkända samt hade informerat samtycke. 

 

Vetenskapliga studier ska även ta hänsyn till god forskningssed. God forskningssed 

innebär att en studie har tagit hänsyn till öppenhet, prövbarhet samt upprepbarhet och 

därmed uteslutit fabricering, förvanskning och plagiering. Fabricering innebär att resultatet 

inte har forskats fram utan hittats på. Förvanskning innebär att forskningsresultatet 
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förfalskats och plagiering betyder att forskaren använder tidigare publicerat arbete men 

framställer det som sitt eget (Helgesson, 2015). En studie som följer god forskningssed ska 

även genomgå vetenskaplig granskning. Vid granskningen används således en mall för att 

utvärdera den vetenskapliga kvalitén. Granskarna består ofta av två till tre forskare inom 

samma fält. Granskningens primära syfte är att förbättra artikelns kvalitet samt bedöma 

forskningens värde och att ge förslag på förbättringar (Helgesson, 2015). Eftersom god 

forskningssed krävs vid redovisning av en vetenskaplig forskningsstudie har såväl denna 

litteraturöversikt, som samtliga inkluderade studier, tagit hänsyn till seden och dess 

innebörd. Alla inkluderade artiklar i litteraturöversikten har blivit vetenskapligt granskade. 

 

Resultatet i denna litteraturöversikt presenteras genom en logisk beskrivning och spegling 

av den data som samlats in. Litteraturöversikten inkluderade alla resultat oberoende av 

innehållet. Resultat har således inte uteslutits för att vinkla arbetet utifrån önskat resultat 

eller påverka läsaren i viss riktning. Resultatet ger en bild av hur artiklarna förhåller sig till 

varandra och genom en integrerad analys har resultatet presenterats på ett integrerat vis 

(Kristensson, 2017). I litteraturöversikten användes en version av 

referenshanteringssystemet American Psychological Association [APA] modifierad av 

Sophiahemmets högskola (2019). Referenshanteringssystemet redogör för vikten av att 

använda primärkällor i sitt arbete samt att undvika sekundärkällor i den mån det 

går. Systemet används för att läsaren utifrån referenslistan ska kunna få fram de referenser 

som hänvisats till i denna litteraturöversikt.   

 

Förförståelse 

Alla bär på erfarenheter och värderingar. Innan en forskning påbörjas kan och vet 

forskaren en hel del saker som riskerar att påverka forskarens studie. Att vara medveten 

om detta kallas förförståelse (Priebe & Landström, 2017). Författarna till denna 

litteraturöversikt reflekterade över sin förförståelse innan analysen påbörjades. Insikten om 

att förförståelse kan påverka forskningen har föranlett att ett flertal forskare använt ett 

reflexivt förhållningssätt och redovisat sin bakgrund i forskningen (Priebe & Landström, 

2017). En av författarna (JB) har erfarenheter kring området allvarligt sjuka barn från sin 

uppväxt medan den andra författaren (SK) inte bär på liknande erfarenheter. Båda 

författarna valde att studera ämnet med anledning av ett allmänt intresse för barn med 

allvarliga sjukdomar.  

 

 

RESULTAT  

 

Resultatet baseras på 15 vetenskapliga artiklar varav tio är kvalitativa studier, en är av 

mixad metod samt fyra är kvantitativa studier (se Bilaga B). Alla resultatartiklar är 

markerade med asterisk i referenslistan. Litteraturöversiktens resultat presenteras i fyra 

kategorier; Sjuksköterskans behov av kunskap om hoppets betydelse för föräldrar, 

Sjuksköterskans samtalande, stödjande och trygghetsskapande funktion, Anpassad 

information och utbildning samt Användning av strategier. 

 

 

Sjuksköterskans behov av kunskap om hoppets betydelse för föräldrar  

 

För att sjuksköterskan ska kunna bidra till hopp, krävs en förståelse om vad hopp betyder 

och består av hos föräldrar, för att utifrån detta uppfylla föräldrarnas behov (Ångström-

Brännström et al., 2017). I det följande presenteras således hoppet ur föräldrars perspektiv i 
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syfte att utgöra underlag för resultatets fortsatta beredning. “Hope is knowing that there is 

always a possibility and I mean that in an optimistic way.” (Conway, Pantaleo & Popp, 

2017, s.430). Citatet ovan kommer från en studie vari en förälder fick i uppgift att beskriva 

ordet hopp. I sin kvalitativa studie skildrade Bally m.fl. (2014a) hoppets betydelse för 

föräldrar med barn som vårdades på grund av cancer. I studien beskrevs hopp som en 

dynamisk process som fungerar både stärkande och lugnande. Föräldrarna i studien 

beskrev hopp som något kraftfullt. Hoppet var alltid närvarande även om det ibland 

upplevdes svårare att hålla fast vid. Föräldrarna i studien upplevde också en rädsla över att 

förlora hoppet trots att ingen av dem kände hopplöshet. I en studie genomförd av Keene-

Reder och Serwint (2009) konstaterade forskarna att begreppet hopp är komplext och att 

vårdpersonal och föräldrar ofta har olika uppfattningar av begreppet. Föräldrarna som 

deltog i studien beskrev hoppet som en del av att vara förälder, och menade att hopp alltid 

finns närvarande - även när situationen är mycket svår. Föräldrarna förklarade att det 

ingick i rollen som förälder att vara hoppfull och ha ett positivt förhållningssätt. De 

beskrev även hoppet som en inre kraft som fick dem att fortsätta kämpa trots stress och 

mentala påfrestningar (Keene-Reder & Serwint, 2009). 

 

Smith m.fl. (2018) beskrev i sin studie vad föräldrar ansåg hade påverkat deras hopp. 

Föräldrarna i studien uppskattade sjuksköterskor med en helhetssyn, som fick hela 

familjen att känna sig sedd. När sjuksköterskan ansträngde sig för att bibehålla och ta vara 

på relationen införlivades en trygghet hos föräldrarna. I sin kvalitativa studie belyste 

Misko, dos Santos, Ichikawa, de Lima och Bousso (2015) föräldrars erfarenheter av att 

vårda ett barn i livets slutskede. I artikeln konstaterade forskarna att hoppet är det som 

bidrar till att familjen kan fokusera på att ge barnet livskvalitet i livets slut, istället för 

rädslan över att förlora barnet. Av artikeln går det således att utläsa att om hoppet hålls 

vid liv kan föräldrar fokusera på att göra barnets sista tid i livet så bekväm som möjligt 

(Misko et al., 2015). 

 

Ett flertal av de granskade artiklarna belyste hoppets relation till barnets prognos och att 

förekomsten av hopp inte nödvändigtvis var beroende av en positiv diagnos (Bally et al., 

2014a; Conway et al., 2017; Gårdling, Törnqvist, Edwinson-Månsson & Hallström, 2017; 

Keene- Reder & Serwint, 2009; Kostak & Avci, 2013; Lou, Mu, Wong & Mao, 2015; 

Misko et al., 2015; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 

2010). 

 

Ångström-Brännströms m.fl. (2010) studie redogjorde för att sjuksköterskan genom 

ärlighet om prognosen och med en positiv attityd ingav hopp hos föräldrarna. Av Keene- 

Reder och Serwints (2009) studie framkom det att de deltagande föräldrarna ansåg att 

hoppet låg till grund för deras beslut kring barnets omvårdnad. Även Conway m.fl. (2017) 

studie visade att 90 procent av föräldrarna som medverkat i studien ansåg att hopp var 

mycket betydelsefullt när det gällde hanteringen av barnets sjukdom. Majoriteten av 

föräldrarna beskrev att hoppet hölls vid liv under hela barnets sjukdomstid. Endast en 

liten del av föräldrarna uppgav att hoppet skiftade beroende på barnets tillstånd. Däremot 

redovisade Kostak och Avci (2013) att vissa föräldrar i deras studie upplevde en 

hopplöshet. Likaså beskrev föräldrarna i Gårdlings m.fl. (2017) studie att de kände sig 

hoppfulla när barnet inte verkade ångestfyllt men samtidigt kände en hopplöshet i 

förhållande till barnets lidande. I en retrospektiv studie av Lou m.fl. (2015) framkom det 

att föräldrar som förlorat hopp om tillfrisknande ändå kände hopp om barnets överlevnad. 

Mödrarna i studien uttryckte, trots rädslan för den väntande döden, känslor av hopp och 

mod. 
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Studien av Gårdling m.fl. (2017) inkluderade tio föräldrar från tio olika familjer som fick 

skriva dagbok under tiden deras barn var under strålbehandling. En förälder i studien 

beskrev i sin dagbok att cancer hos barn borde vara olagligt. Föräldern menade på att 

inget barn ska behöva genomgå operationer, narkos och strålbehandlingar. Även 

sambandet mellan föräldrarnas hopp och barnets prognos presenterades i studien 

(Gårdling et al., 2017). Studien beskrev hur föräldrarnas hopp bestod av en förlitan om 

barnets tillfrisknande och en önskan om att barnet skulle undgå allt för många negativa 

upplevelser i samband med behandlingen. Bally m.fl. (2014a) anför i sin studie att 

föräldrarna uppgett att de alltid hoppades på det bästa men förberedde sig på det värsta. 

Föräldrarna behöll alltså sitt hopp trots motgångar kring barnets cancersjukdom. Även 

Misko m.fl. (2015) skildrade i sin studie att föräldrarna bibehöll hoppet om att barnets 

palliativa sjukdom skulle ha en långsam progress eller att barnet skulle överleva, trots att 

prognosen inte talade för detta. 

 

 

Sjuksköterskans samtalande, stödjande och trygghetsskapande funktion 

 

Av de granskade studierna framgick det att en avgörande faktor för att inge och bevara 

hopp var att sjuksköterskan samtalade med, och gav stöd till föräldrarna (Bally et al., 

2014a; Björk, Wiebe & Hallström, 2009; Conway et al., 2017; Hendricks-Ferguson, 

Sawin, Montgomery, Philips-Salimi och Haase, 2015; Liu & Yeh, 2010; Lou et al., 2015; 

Misko et al., 2015; Popp, Conway & Pantaleao, 2015; Ångström-Brännström et al., 2010).  

 

Trots försök att hålla hoppet vid liv fanns det tidpunkter då hoppet sviktade, och i dessa 

situationer kunde stöd från vårdpersonalen bidra till att familjen åter kände hopp inför 

framtiden (Misko et al., 2015). I studien av Bally m.fl. (2014a) synliggjordes olika faktorer 

som kan inverka på föräldrarnas känsla av hopp. Stöd från närstående och vårdpersonal, 

kunskap kring barnets vård samt delaktighet i vården var faktorer som enligt studien 

inverkade positivt på införlivandet och bevarandet av hopp. Popp m.fl. (2015) presenterade 

i sin studie att sjuksköterskans uppgift var att upptäcka utmärkande beteenden som 

indikerar huruvida föräldrarna kommit till insikt med barnets sjukdomstillstånd eller inte. 

Det framkom även att beroende på föräldrarnas olika behov kunde sjuksköterskan ge en 

individualiserad utbildning och stöd. En skillnad i behov kunde vara att vissa föräldrar 

krävde stöd i form av informativ utbildning, medan andra föräldrar hade behovet av ett 

känslomässigt stöd. Det framkom även att sjuksköterskan har ett betydande inflytande på 

föräldrars hopp och att anpassningen, stödet och bemötandet kan frambringa eller inge 

hopp hos föräldrarna (Popp et al., 2015). 

 

Lous m.fl. (2015) studie skildrade att när sjuksköterskan visade omtanke och 

uppmärksamhet gentemot barnet, så upplevde mödrarna en känsla av gemenskap och att 

sjuksköterskorna var med dem i kampen mot barnets sjukdom. Studien beskrev vikten av 

att lyssna på och stödja mödrarna och deras familjer. Att visa respekt gentemot mödrarna 

och adaptera en positiv syn till mödrarnas känsla av hopp kunde bringa tröst i familjens 

svåra tid (Lou et al., 2015). Även i forskningen av Liu och Yeh (2010) om mödrar till 

cancersjuka barn konstaterar författarna att mödrar som upplevt lägst nivå av ångest och 

osäkerhet uppgav högst känsla av hopp. I sin forskning beskrev Conway m.fl. (2017) att 

sjuksköterskan kunde främja hoppet genom att ge omsorg till både föräldrar och barn. 

Genom att etablera en trygg relation till föräldrarna med hjälp av samtal och genom att 

informera föräldrarna kring barnets tillstånd kunde sjuksköterskan bidra till ökat hopp. Ett 
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flertal föräldrar beskrev även att när sjuksköterskan samtalade om tidigare patienter som 

blivit friska kände föräldrarna sig mer hoppfulla. Det framkom att föräldrarnas hopp 

minskade om barnet inte fick en god omvårdnad eller om föräldrarna hade dåliga 

erfarenheter av olika undersökningar.   

  

I Hendricks-Fergusons m.fl. (2015) studie redovisades sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård av barn och kommunikation vid livets slutskede. Det framkom att 

deltagarna i studien förstod vikten av att ha god kunskap om hur sjuksköterskan kan 

hjälpa en familj att förbereda sig inför döden. Många av sjuksköterskorna framförde dock 

en osäkerhet gällande hur samtalet om palliativ omvårdnad skulle tas upp. Studien belyste 

således vikten av att även den sjuksköterska som vårdar allvarligt sjuka barn ska känna 

hopp, för att kunna förmedla känslan vidare (Hendricks-Ferguson et al., 2015). Föräldrar 

till allvarligt sjuka barn hade en önskan om att känna mening med deltagandet i 

vården. Detta innebar möjligheten att diskutera, ställa frågor om behandling och 

sjukdomen till sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Ångström-Brännström et al., 

2010). Föräldrarna såg sjuksköterskan som en trygg och lugnande punkt. Sjuksköterskan 

bidrog till en ”hemma”- känsla på sjukhuset genom att bry sig om såväl barn som familj. 

När sjuksköterskan visade empati och var mottaglig så skapades en nära relation mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna (Ångström-Brännström et al., 2010). Detta menade även 

Misko m.fl. (2015) i sin forskning som beskrev att sjuksköterskan genom empati och stöd 

kan hjälpa föräldrarna att återfå balansen inom familjen. Studien konstaterade också att 

det är sjuksköterskans ansvar att hjälpa familjer som har svårigheter att hantera sitt barns 

situation inom den palliativa vården.  

 

Av Ångström-Brännströms m.fl. (2010) studie framkom det att föräldrarna kände att det 

var viktigt att lita på att sjuksköterskan skulle göra sitt bästa för att minska barnets 

rädslor. Detta kunde sjuksköterskan göra med ett lugnt och ärligt förhållningssätt. 

Föräldrarna i studien uppskattade ”småsaker” såsom att sjuksköterskan satte sig vid 

sängkanten och pratade med familjen, stannade fem minuter extra, skojade och skämtade 

samt försökte lätta på stämningen. Studien beskrev att sjuksköterskor som lyssnade på 

föräldrarna och lät dem uttrycka sin oro ingav hopp. Även sjuksköterskor som genom sin 

expertis hanterade situationer på ett ärligt sätt, ingav hopp och trygghet hos familjen. 

Däremot framkom det i Björks m.fl. (2009) studie att många föräldrar upplevde 

personalen som stressad och oengagerad. Föräldrarna uppgav att deras frågor inte följdes 

av följdfrågor från personalen, utan samtalen avslutades ofta abrupt. Detta ledde till att 

föräldrarna kände sig otrygga, vilket i sin tur hade inverkan på känslan av hopp. 

 

 

Anpassad information och utbildning 

 

I ett flertal studier framkom det att det var viktigt för föräldrarna att sjuksköterskan 

förmedlade individualiserad och anpassad information samt utbildade föräldrarna när 

kunskapsbrister anträffades (Bally et al., 2014a; Björk et al., 2009; Keene-Reder & 

Serwint., 2009; Kostak & Avci, 2013; Smith et al., 2018; Ångström-Brännström et al., 

2017). I en studie av Keene-Reder och Serwint (2009) där pediatriska sjuksköterskor 

deltog, uttryckte sjuksköterskorna en oro över att föräldrarnas hopp var en följd av de 

delgivits missvisande eller felaktig information om deras barns prognos. Sjuksköterskorna 

i studien beskrev att föräldrarna riskerade att förvärva ett orealistiskt hopp om de inte blev 

införstådda med barnets situation. De beskrev emellertid även att det vore fantastiskt om 
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föräldrarna upplevde en känsla av hopp trots att de var införstådda med att situationen för 

barnet inte såg ljus ut (Keene- Reder & Serwint, 2009).  

 

Ångström-Brännström m.fl. (2017) belyste i sin studie att sjuksköterskans bedömning av 

föräldrarnas behov var av betydelse genom hela omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskan 

kunde förbereda föräldrar och barn genom information och stöd. För att öka föräldrarnas 

framtidshopp krävdes det att föräldrarna fokuserade framåt. Detta kunde sjuksköterskan 

bidra till genom att förstå vad hoppet betyder och består av, och utifrån detta uppfylla 

föräldrarnas behov. Information som utbildar föräldrarna på ett anpassat sätt ledde till en 

känsla av delaktighet hos föräldrarna. I Smiths m.fl. (2018) studie framkom det att kunskap 

hos sjuksköterskor kan inge och bevara hopp. För föräldrar var hoppet en viktig 

komponent i att ta sig igenom den svåra period som barnets sjukdom innebar när det blev 

sjukt. Studien belyste även sjuksköterskans uppgift att bedöma individuella behov hos 

familjerna. Ofta ledde barnets sjukdomstillstånd till att föräldrarna upplevde känslor av 

isolering och osäkerhet, vilket påverkade det dagliga livet. Med hjälp av bedömningen 

kunde sjuksköterskan anpassa sitt förhållningssätt gentemot föräldrarna samt bedöma hur 

information skulle förmedlas. Som sjuksköterska var det viktigt att förespråka 

tillhandahållande av grundläggande behov hos föräldrarna (Smith et al., 2018). 

 

Björk m.fl. (2009) redogjorde i sin prospektiva studie för sjuksköterskans betydelse för 

föräldrar till allvarligt sjuka barn. Studien visade på att bristen av en meningsfull dialog 

mellan personal och föräldrar ledde till en känsla av isolering hos föräldrarna. Föräldrarna 

ville helst inte återberätta barnets sjukdomshistoria och ansåg att det var viktigt att känna 

igen den personal som hade hand om barnet. Kostak och Avci (2013) beskrev i sin studie 

ett samband mellan hopp och depression. Studien förklarade att depression och hopp kan 

relateras till föräldrarnas sociala situation. Även studien av Bally m.fl. (2014a) beskrev 

vikten av att bedöma och bevaka föräldrar som riskerar att drabbas av depression och 

ångest eller att förlora hoppet. Kostak och Avci (2013) redovisade även att det var viktigt 

att sjuksköterskan var medveten om detta samband för att kunna bidra med informativ 

utbildning till föräldrar och därmed försöka bevara hoppet. Studien visade på vikten av att 

sjuksköterskan identifierar föräldrar som befinner sig i riskzonen. Sjuksköterskan var den 

som hade bästa möjlighet att identifiera detta med tanke på all den tid som spenderas med 

familjen. Det var också sjuksköterskans uppgift att uppmuntra till ökad social kontakt samt 

att bistå familjen med kontakt till psykologiskt stöd. Detta stöd kunde öka hopp och 

minska risk för depression (Kostak & Avci, 2013). 

 

 

Användning av strategier 

 

Ett flertal författare (Bally et al., 2014a; Bally et al., 2014b; Keene- Reder & 

Serwint, 2009; Smith et al., 2018) skildrade genom vilka metoder och åtgärder 

sjuksköterskan kan införliva hopp hos föräldrarna. Smith m.fl. (2018) beskrev i sin 

forskning att en av sjuksköterskans uppgifter är att vid behov, uppmuntra föräldrar till att 

använda hanteringsstrategier. Dessa strategier kunde exempelvis vara fysisk aktivitet, 

yoga eller mindfulness. Enligt föräldrar i Keene- Reders och Serwints (2009) studie sågs 

hoppet som en viktig hanteringsstrategi. Smith m.fl. (2018) menade att andra strategier 

kan vara att sätta upp delmål, genom vilka föräldrarna får uppleva lycka i små framsteg 

kring barnets tillfrisknande. Sjuksköterskor som visade sig tillgängliga, tog del av 

firanden och uppmuntrade familjen att bevara sin egen hälsa, bidrog med en ökad känsla 

av hopp hos föräldrarna. Sammanfattningsvis kunde sjuksköterskan med hjälp av ett 
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helhetsperspektiv och förmedlandet av olika hanteringsstrategier förbättra familjens 

mående och öka föräldrars känsla av hopp (Smith, et al., 2018).  

 

Studien av Bally m.fl. (2014b) syftade till att ta reda på föräldrars erfarenheter under 

barnets cancerbehandling. Sjuksköterskan borde etablera en trygg miljö där föräldrarna 

kan dela med sig av sina berättelser. Genom att lyssna till föräldrars berättelser och 

erfarenheter kunde sjuksköterskan bidra till en mer fokuserad och förbättrad vård för 

familjer. Bally m.fl. (2014a) anför att sjuksköterskan borde uppmuntra föräldrar till att 

dela med sig av sina berättelser då det kan vara till hjälp för föräldrarna att själva förstå 

sina upplevelser. Samtidigt bringar detta lärdom till sjuksköterskan, som förvärvar en 

ökad förståelse för hur hopp kan inges. Genom en öppen och ärlig kommunikation kring 

barnets hälsa, stödjande strategier samt genom berättelser om andra föräldrars upplevelser 

av hopp kunde sjuksköterskan hjälpa föräldrarna att bevara hoppet. 

 

Av majoriteten av de studier som granskats framgår det att föräldrar till allvarligt sjuka 

barn behåller sitt hopp genom hela vårdprocessen (Bally et al., 2014a; Bally et al., 

2014b; Björk et al., 2009; Conway et al., 2017; Keene- Reder & Serwint, 2009; Liu & 

Yeh, 2010; Lou et al., 2015; Misko et al., 2015; Popp et al., 2015; Smith et al., 2018; 

Ångström-Brännström et al., 2017). Däremot tenderar hoppet att svaja beroende på 

barnets dagsform. Enligt forskare är hopp en stor del av att vara förälder till ett allvarligt 

sjukt barn, eftersom hoppet fungerar som en lugnande och stärkande kraft. Resultaten 

redogör för att sjuksköterskan genom att förmedla anpassad information, utbildning och 

stöd kan påverka kvalitén av förälderns hopp. Att utbilda sjuksköterskan kring 

ovanstående bör således utgöra viktig del av familjefokuserad omvårdnad. 

 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva hur sjuksköterskan kan inge och bevara 

hopp. Utifrån studiens resultat kan det utläsas att närstående har ett behov av tillitsfulla 

relationer till sjuksköterskan. Resultatet utmynnade i fyra kategorier, där den första 

Sjuksköterskans behov av kunskap om hoppets betydelse för föräldrar syftar redogöra för 

vad hoppet har för betydelse för det sjuka barnets föräldrar samt varför sjuksköterskan har 

behov av denna kunskap. De andra tre Sjuksköterskans samtalande, stödjande och 

trygghetsskapande funktion, Anpassad information och utbildning samt Användning av 

strategier diskuterar litteraturöversiktens problemformulering och exemplifiera hur 

sjuksköterskan kan bemöta föräldrar i en tillsynes hopplös situation.  

 

I resultatet av denna litteraturöversikt skildrar bland annat Bally m.fl. (2014a) att hoppet, 

som visserligen kan vara svårt att upprätthålla, ändå har en bidragande faktor till att 

föräldrar kunnat fokusera på barnets livskvalitet. Däremot beskriver en studie av Kostak 

och Avci (2013) att vissa föräldrar i deras studie upplevde en känsla av hopplöshet, likaså 

beskrev föräldrarna i Gårdlings m.fl. (2017) artikel att föräldrarna upplevde en hopplöshet i 

förhållande till barnets lidande. Det framkom av studiens resultat att en förälders hopp 

många gånger grundar sig i en förväntan om att behandlingen inte ska leda till alltför 

många negativa upplevelser för barnet (Gårdling et al., 2017). Även Lou m.fl. (2015) 

beskrev i sin studie att föräldrar som förlorat sitt hopp om tillfrisknande ändå kände hopp 

om att barnet skulle överleva. Detta går att relatera till Benzeins (2017) beskrivning av 
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hoppet i ett närståendeperspektiv, där det framgår att hoppet inte endast är förenat med 

barnets prognos. Det beskrivs även att hos föräldrar kan hoppet vara relaterat till att deras 

barn känner trygghet och lugn (Benzein, 2017).  

 

Det framkom tydligt i resultatet av detta arbete att föräldrar var i behov av en sjuksköterska 

med en helhetssyn och med förmågan att ge stöd och anpassad information. Vilket ledde 

till att föräldrarna kände sig mer delaktiga i vården. Utifrån sjuksköterskans 

kärnkompetenser, som redovisas i denna litteraturöversikts bakgrund, framkommer det 

även att sjuksköterskan bör använda anpassad information i mötet med patienter och 

närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I denna litteraturöversikts resultat 

framkom det att den kanske främsta bidragande orsaken till förekomsten av hopp är 

sjuksköterskors ärlighet och engagemang samt att de har en förmåga att förmedla anpassad 

information. Att vara ärlig och transparent om barnets prognos anses ingå i att ge anpassad 

och individualiserad information till föräldrarna. Ångström-Brännström m.fl. (2017) 

redogör för vikten av anpassad information. Föräldrarna i studien menade att 

sjuksköterskan med hjälp av anpassad information möjliggör att föräldrarna känner sig 

delaktiga, vilket krävs för att de ska kunna fokusera framåt och känna ett 

framtidshopp. Detta bekräftas även av Björks, Wiebes och Hallströms (2005) studie som 

redogör för att när föräldrar blir informerade och utbildade om cancer och behandling, 

leder kunskapen till en känsla av delaktighet och bevarar hopp. Även Enskär, Hamrin, 

Carlsson och von Essen (2011) redogör för vikten av anpassad information och stöd från 

vårdpersonal.  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser, som redovisas i litteraturöversiktens bakgrund, 

beskriver att god omvårdnad är en betydelsefull del av sjuksköterskans arbete. God 

omvårdnad genomsyras av ett holistiskt perspektiv, det vill säga en helhetssyn, vilket krävs 

för att skapa en tillförlitlig relation med familjen. En bra relation mellan sjuksköterska och 

närstående stärker familjen och kan användas av sjuksköterskan för att inge stöd och 

vägledning av föräldrarna (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I de granskade studierna 

framkom det att sjuksköterskor med en helhetssyn som engagerar både barn och föräldrar 

kan främja hopp. Stödet som sjuksköterskan bidrog med i de granskade studierna var 

exempelvis att vara lyhörd och låta föräldrarna delta i vården av barnet. Även Conway 

m.fl. (2017) och Bally m.fl. (2014a) redogör för att en trygg relation ligger till grund för 

föräldrarnas hopp och att den trygga relationen baseras på stöd från sjuksköterskan samt en 

känsla av delaktighet. Däremot presenterade Björk m.fl. (2009) studie att många föräldrar 

upplevde personalen som stressad och oengagerad. Detta ledde till att föräldrarna kände sig 

otrygga, vilket i sin tur hade inverkan på känslan av hopp. Av studien Björk m.fl. (2005) 

framgår även att många föräldrar upplevt att vårdpersonal inte gav föräldrarna den 

uppmärksamhet och tid som de behövde. 

 

Studierna som analyserats i denna litteraturöversikt besvarar den fråga som arbetets 

problemformulering framtvingar; kan sjuksköterskan verkligen bidra till hopp eller är det 

opåverkbart? Resultatet är entydigt i det avseende att alla studier visar på att 

sjuksköterskan med rätt utbildning i hög grad kan påverka en förälders hopp. Det framgår 

av flera studier att av hälso- och sjukvårdspersonalen är sjuksköterskan den som är bäst 

lämpad att förmedla stöd och information och därmed inge och bevara hopp hos familjer 

till allvarligt sjuka barn. Ett flertal studier i resultatet konstaterar också att det finns ett 

behov av att utveckla strategier inom vården för att bemöta familjer på ett lämpligt sätt och 

inge hopp (Bally et al., 2014a; Bally et al., 2014b; Keene- Reder & Serwint, 2009; Smith et 

al., 2018). Behovet av strategier går att relatera till en av Benzein (2017) tre nivåer av hopp 



19 
 

 

som presenteras i bakgrunden. Benzein skriver att den första nivån - “att ha hopp” innebär 

att individen använder hanteringsstrategier för att mäkta med svåra situationer. Trots 

behovet av strategier finns ingen gedigen forskning på området. Många av studierna 

redogör för sjuksköterskans rädsla att förmedlandet av hopp kan innebära att föräldrar får 

en förvriden bild av barnets prognos. Däremot ingår det i litteraturöversiktens bakgrund att 

föräldrar kan inneha hopp och samtidigt ha insikt om sitt barns situation (Kamihara et al., 

2015). I litteraturöversikten konstateras att det föreligger ett behov av att utbilda 

sjuksköterskor i hoppingivande arbete. Detta kan förslagsvis genomföras genom att 

implementera existerande forskning i sjuksköterskans grundutbildning. 

 

Kunskapsluckor beträffande sjuksköterskans förmåga att inge och bevara hopp hos 

föräldrar uppmärksammas i denna litteraturöversikts resultat. Kunskapsluckorna kan 

relateras till det Hendricks- Ferguson m.fl. (2015) beskriver om osäkerhet gällande hur 

sjuksköterskan på ett effektivt sätt samtalar med föräldrar om barnets dåliga prognos. En 

anledning till osäkerheten kan vara den otillräckliga forskningen gällande hur  

sjuksköterskan kan inge och bevara hopp hos närstående, särskilt bristen på kunskap om 

vad föräldrar upplever som hoppingivande. Bland annat beskriver Benzein (2017) att det 

råder bristande forskning om hopp ur ett närståendeperspektiv. Flera studier redogör även 

för behovet av ytterligare forskning gällande närståendes behov av hopp i vårdkontakten 

(Bally et al., 2014a; Conway et al., 2017; Gårdling et al., 2017; Popp et al., 2015; Smith et 

al., 2018).  

 

Moola (2012) har i sin forskning om barn med kroniska sjukdomar, beskrivit sina 

erfarenheter av föräldrar till barn med cystisk fibros och medfödd hjärtsjukdom. Studien 

redogör däremot inte för några tillämpningar för sjuksköterskans profession eller vad 

föräldrarna i studien har för erfarenheter av hopp. Litteraturöversiktens resultat är således 

inte grundat på någon studie om barn med cystisk fibros eller medfödd hjärtsjukdom. 

Hoppets funktion bör däremot vara densamma oavsett vilken allvarlig sjukdom barnet 

drabbats av.  

 

Samhällsrelevans och hållbar utveckling 

I ett samhälle där vården inte endast inriktar sig på den fysiska och medicinska 

omvårdnaden utan även behandlar patienten på ett emotionellt plan, kan vården fungera 

hälsofrämjande och förebyggande. Två artiklar i denna litteraturöversikts resultat, Kostak 

och Avci (2013) samt Bally m.fl. (2014), redogör för ett samband mellan hopp och 

depression samt hur dessa faktorer relateras till föräldrarnas sociala situation, exempelvis 

om de är hög eller lågutbildade och hög eller låginkomsttagare. Sjuksköterskan är inte bara 

viktig ur medicinskt hänseende, utan även som psykologiskt stöd för patient och 

närstående. Depression kan motverkas genom att vidta förebyggande vårdåtgärder, vilket 

syftar till att hindra uppkomst av skador och sjukdom (Isacsson, u.å). Hälsofrämjande och 

förebyggande vårdåtgärder leder till mindre belastning på hälso- och sjukvården, mindre 

medicinering samt ökad hälsa för populationen (Proposition 2017/18:249). Med hjälp av 

familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan påverka patienters psykiska, ekonomiska 

och sociala förhållanden. Helhetsperspektivet leder till att sjuksköterskan har möjlighet att 

påverka patienter och familjer och därmed framtidens hållbarhet. Helhetsperspektivet är 

därav enligt Anåker & Elf (2014) inte bara aktuellt vid omvårdnad, utan även gällande 

hållbarhet. Om sjuksköterskan använder sig av förebyggande hälsofrämjande åtgärder i 

form av hoppingivande åtgärder, kan detta leda till minskad psykisk ohälsa och en minskad 

andel deprimerade föräldrar. Psykisk ohälsa leder ofta till sjukskrivning, vilket är 

samhällsrelevant då det påverkar samhällets ekonomiska och vårdrelaterade resurser. I sin 
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tur kan det leda till att sjuksköterskor får mindre resurser till utbildning i hur hopp kan 

förmedlas. Detta går även att relatera till det globala 2030 målet Hälsa och välbefinnande, 

där ett delmål är att främja psykisk hälsa och välbefinnande (Åberg Aas, 2019). Enligt 

Anåker och Elf (2014) kan detta globala förhållningssätt ha en viktig betydelse för en 

hållbar utveckling. 

 

 

Metoddiskussion  

 

Designen litteraturöversikt valdes för att ge en överskådlig bild av nuvarande 

forskningsläge med stöd i tidigare forskning. Med hjälp av en litteraturöversikt ges 

möjlighet att överblicka valt problemområde samt att presentera ett urval av de studier som 

genomförts på området hittills (Kristensson, 2017). Vald design möjliggör även 

användandet av såväl kvalitativa som kvantitativa studier. Kvalitativa studier bidrar till en 

bild av studiedeltagarnas upplevelser och erfarenheter och kvantitativa studier bidrar till 

generaliserbara slutsatser genom statistik och standardiserade mätmetoder (Kristensson, 

2017). Genom användandet av både kvalitativa och kvantitativa studier stärktes arbetets 

validitet eftersom det gav litteraturöversikten ett bredare perspektiv och möjliggjorde olika 

resultatfokus. En restriktion med designen var den begränsade mängden 

forskningsunderlag vilket resulterade i en reducerad möjlighet att tillföra ny kunskap 

(Friberg, 2017). En alternativ design för arbetet hade kunnat vara en kvalitativ 

intervjustudie. En kvalitativ intervjustudie kräver noggrann planering, inläsning på 

området samt en analys av varje utförd intervju (Danielson, 2017). Intervjustudien kunde 

ha möjliggjort inkluderandet av deltagare såsom föräldrar till allvarligt sjuka barn samt 

sjuksköterskor som bemött dessa föräldrar. En sådan studie hade gett ett mer nyanserat 

resultat, men hade också begränsat forskningen till en specifik grupp i ett specifikt land. 

Denna litteraturöversikt har inkluderat 750 deltagare. En intervjustudie har vanligtvis en 

begränsad mängd deltagare (Henricson & Billhult, 2017) eftersom både för många och för 

få deltagare innebär en försvårad analysprocess och resultatbeskrivning (Danielson, 2017). 

En kvalitativ studie hade kunnat tillföra ny kunskap men den hade även påverkat arbetets 

generaliserbarhet och externa validitet på grund av begränsat antal deltagare och 

lokalisation. Metoden valdes bort på grund av tidsbegränsningen i det självständiga arbetet, 

då en intervjustudie är allt för tidskrävande i förhållande till den tidsram som arbetet 

omfattade.  

 

I sökningen inkluderades studier från hela världen, och arbetet hade således inga 

geografiska exkluderingskriterier. Studierna gjordes främst i USA, Kanada och Sverige. 

Även studier från Brasilien, Taiwan och Turkiet inkluderades. Att använda sig av studier 

från olika världsdelar ses som en styrka enligt Kristensson (2017) då omfattningen 

genererar ett brett spektrum av information om ämnet samt besvarar syftet utifrån ett 

globalt perspektiv. Därmed kan den externa validiteten ses som stärkt. Resultatet blev 

däremot svårare att jämföra eftersom olika länder har olika kulturer och sjukvårdssystem. 

Även sjuksköterskans profession skiljer sig åt i olika länder gällande såväl utbildning som 

arbetsuppgifter. Sjuksköterskor i alla länder ska dock ha en nära kontakt med både barn 

och närstående, vilket resulterade i valet att inkludera studier oavsett geografisk bakgrund 

eller kultur. Ett brett insamlingsspektrum kan påverka överförbarheten (Henricson, 2017). I 

denna litteraturöversikt inkluderades fyra studier från Sverige, vilket innebär att resultatet 

är överförbart till svenska vårdkontexter. Databassökningen begränsades till 11 år, det vill 

säga från år 2009-2019, för att presentera en så aktuell forskning som möjligt (Kristensson, 

2017). Begränsningen av 11 år istället för tio berodde på bristen av ny forskning inom valt 
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ämne. Denna brist framgår av litteraturöversiktens resultat. Dock inkluderades endast 

artiklar från tidigast juli 2009, vilket innebär att tidsspannet är 10 år och tre månader. En 

negativ aspekt av att begränsa årtalet till 11 år, är att artiklar som kunde ha varit relevanta 

för syftet exkluderades. För att öka arbetets validitet och kvalitet inkluderades endast 

artiklar som var peer reviewed då det innebär att studien anses vetenskaplig (Henricson, 

2017).  

 

Arbetets sensitivitet, det vill säga tillförlitlighet, ökade när databassökningen utfördes i två 

databaser, CINAHL och PubMed, med fokus på omvårdnad för att öka chansen att hitta 

relevanta studier (Henricson, 2017). Booleska operatorer användes för att lägga ihop flera 

sökord. Termen “AND” användes för att göra sökningen mer specifik och termen “OR” 

expanderade sökningen. Detta ökade också sensitiviteten i sökningen, vilket i sin tur 

stärker arbetets trovärdighet (Karlsson, 2017). Möjligheten att hitta rätt sökord som 

svarade på syftet ökade vid konsultation av en bibliotekarie vid Sophiahemmet Högskola. 

Vid mötet gavs även hjälp med att kombinera sökord samt stöd och tips för korrekt 

översättning av sökord från svenska till engelska så att de passade syftet. Olika 

kombinationer av sökord resulterade i samma studier, vilket kan bedömas öka 

litteraturöversiktens sensitivitet (Henricson, 2017). Vissa kombinationer av sökord, gav 

begränsade resultat. Vid sökning av exempelvis “family” och “hope” resulterade 

sökningen i 400 träffar. När sökordet “nurses” blev tillagt, gav sökningen endast 13 träffar. 

En tänkbar anledning till att sökningen resulterade i färre antal träffar, kan bero på 

bristande forskning om sjuksköterskan i relation till arbetets syfte. Med stöd i Tabell 1 och 

litteraturöversiktens metodavsnitt datainsamling finns möjligheten till reproducerbarhet för 

andra forskare (Kristensson, 2017). I litteraturöversiktens bakgrund presenteras cystisk 

fibros och medfödd hjärtsjukdom som exempel på allvarliga sjukdomar hos barn. 

Forskningsunderlag gällande dessa sjukdomar var näst intill obefintligt vid 

datainsamlingen till denna litteraturöversikt, vilket är orsaken till att sjukdomarna inte 

omnämns i resultatdelen. Orsaken till bristen på forskningsunderlag kring dessa sjukdomar 

hos barn kan vara barns större skyddsbehov vid forskning (Helgesson, 2015). 

 

För kvalitetsgranskning av artiklarna nyttjades Sophiahemmet högskolas 

bedömningsunderlag (Berg et al., 1999 & Willman et al., 2011). Matrisen för 

kvalitetsgranskningen användes för att på ett överskådligt sätt presentera betydelsefulla 

fynd från de artiklar som inkluderades (Kristensson, 2017). Användning av en matris är att 

föredra, då det stärker resultatets validitet (Henricsson, 2017). I litteraturöversikten 

inkluderades endast artiklar av hög eller medel kvalitet i enlighet med Kristensson (2017). 

Detta gjordes för att försäkra att resultatet skulle svara på syftet samt för arbetets validitet. 

Något som kan bedömas ha påverkat litteraturöversiktens trovärdighet är att författarna till 

denna litteraturöversikt inte hade tidigare erfarenhet gällande kvalitetsgranskning. I och 

med detta föreligger en risk att studierna granskats med ett alltför kritiskt förhållningssätt. 

Det kritiska förhållningssättet kan vara orsaken till det stora antalet artiklar av “medel 

kvalitet” i matrisen eftersom granskarna var osäkra vid bedömningen av kvalitet. Däremot 

anses inte trovärdigheten av litteraturöversikten påverkats negativt av detta faktum, då 

forskning kräver kritiskt och analytiskt tänkande (Kristensson, 2017). En av de granskade 

artiklarna som presenteras i litteraturöversiktens resultat är Smith m.fl. (2018). Studien har 

en kvalitativ design med 68 deltagare. Denna studie ansågs vara av hög kvalitet och 

därmed tillförlitlig eftersom den innehöll väl redovisade urvalskriterier. Studien hade även 

en tydlig beskrivning av datainsamling uppdelad i tre omgångar, samt en tydlig 

redogörelse av analysmetod. Studien påvisade även metodkritik samt hänsyn till 

tillförlitlighet. Studien gjord av Smith m.fl. (2018) jämfördes med en prospektiv studie av 
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Björk m.fl. (2009) av hög kvalitet som även den ingick i resultatet. I studien medverkade 

endast 26 föräldrar i jämförelse med Smith m.fl. (2018) med 68 deltagande föräldrar. Trots 

att det är nio år mellan studierna och att de är av olika design (en prospektiv och en 

kvalitativ), framkom inga motstridigheter angående sjuksköterskans inflytande över 

föräldrarnas hopp. Båda studierna visar på att sjuksköterskans roll i hög grad är väsentlig 

för att inge och bevara hopp hos föräldrar.  

 

Under arbetets gång har fem handledningstillfällen ägt rum på högskolan där handledare 

och andra studiekamrater kontrollerat samt reflekterat över innehållet i litteraturöversikten. 

En annan del som kan bedömas som en styrka med detta arbete, var att båda författarna 

arbetade tillsammans under hela skrivprocessen. Det innebär att alla reflektioner angående 

arbetet skedde tillsammans, vilket gav en möjlighet att diskutera gemensamt. Arbetet 

lämnades även in för mittbedömning där granskning av arbetet utfördes av examinator. 

Återkopplingen togs i beaktning och diskuterades vid handledningstillfället. I enlighet med 

detta förfarande stärks trovärdigheten och pålitligheten i arbetet (Henricsson, 2017). 

Analysprocessen var en integrerad analys, som genomfördes av båda författarna till denna 

litteraturöversikt. Primärt lästes artiklarna individuellt, för att sedan diskuteras gemensamt 

av författarna till denna litteraturöversikt. Utifrån analysen sammanställdes studiernas 

resultat, och kategorier skapades utifrån de olika artiklarna. Analysmetoden bidrog till en 

översiktlig men tydlig bild av insamlade data, som därefter gjorde det möjligt att se 

skillnader och likheter i de olika studierna. En annan fördel med metoden var att den inte 

var tidskrävande men ändå gav möjligheten att presentera resultatet på ett överskådligt sätt 

(Kristensson, 2017). En begränsning med metoden var att den endast gav en överblick av 

de inkluderade studierna, och därav inte kunde redovisa alla detaljer i varje studie. 

Däremot utgick arbetet från valt syfte, och således genomfördes en begränsning av 

insamlade data för att bibehålla arbetets stringens. 

 

Förförståelse är något som kan ha påverkat litteraturöversikten, genom underliggande 

uppfattningar kring förväntat resultat. Dock eftersträvades ett kritiskt förhållningssätt för 

att öka arbetets validitet. En svaghet med detta arbete kan vara att författarna saknade 

tidigare erfarenhet av att skriva en litteraturöversikt och uppsats på denna nivå. Därav 

upplevdes en viss osäkerhet och ovisshet under arbetets utformning. Olika delar av arbetet 

kan ha påverkats negativt till följd av att tiden inte fördelats jämnt över de olika momenten 

i uppsatsen. Detta med anledning av den tidsplanering som efterföljdes. Alla dessa delar 

kan oavsiktligt haft en inverkan på litteraturöversiktens slutresultat (Priebe & Landström, 

2017).  

 

Majoriteten av studierna hade ett separat avsnitt där etiska aspekter och överväganden 

diskuterades. Ett flertal inkluderade studier beaktade Helsingforsdeklarationen och alla var 

etiskt godkända av en etisk kommitté. I arbetet inkluderades studier oberoende av om 

innehållet i resultatet stärkte eller försvagade problemformuleringen. Något som kan ha 

påverkat litteraturöversikten var studenternas begränsade kunskaper om metodologi 

(Kjellström, 2017). Ambitionen var dock att genomföra resultatet med stor omsorg samt 

följa de forskningsetiska ställningstaganden som framförts i arbetets metod.  
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Slutsats 

 

Denna litteraturöversikt bidrar till en fördjupad insikt i hur sjuksköterskan i sitt arbete kan 

främja föräldrars hopp. Resultatet visar på att sjuksköterskan har en betydande roll i att 

inge och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på grund av allvarlig sjukdom. Att 

införliva hopp hos föräldrar och barn upplevs av många sjuksköterskor som riskabelt 

eftersom sjuksköterskan räds för att införliva en orealistisk bild av barnets prognos. 

Studierna skildrar emellertid att föräldrar med en korrekt bild av sitt barns diagnos ändå 

upplever och är i behov av hopp. Genom att samtala med föräldrarna, undervisa och delge 

anpassad information kan sjuksköterskan inge hopp och ett helhetsperspektiv på 

situationen.  

 

Fortsatta studier 

Resultatet visade på ett behov av fortsatt forskning gällande flera delar av 

litteraturöversikten. Ett behov av ökad forskning gällande hoppets betydelse hos föräldrar 

till allvarligt sjuka barn samt forskning om vad föräldrar anser vara stödjande och 

hoppingivande åtgärder. Det framkom av de studier som granskats att detta är ett 

underbeforskat område. Vidare sågs ett behov av fortsatta studier gällande hoppets 

betydelse, funktion och hopp ur ett närståendeperspektiv. Utöver detta även fortsatt 

forskning om och hur sjuksköterskan kan påverka, bevara och inge hopp. Dessutom 

behöver sjuksköterskan utbildas i skillnaden mellan hopp och förskönade besked om 

prognosen. Det skulle även vara önskvärt att utföra forskning som bidrar till utformandet 

av konkreta riktlinjer och stödmaterial angående sjuksköterskans implementering av hopp i 

mötet med familjer till allvarligt sjuka barn. Det behövs således utformas en pedagogisk 

modell för hur sjuksköterskan lämpligast hanterar hopp i sina omvårdnadsrelationer.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Litteraturöversiktens avsikt var att bidra med kunskap kring hur sjuksköterskan kan inge 

och bevara hopp hos föräldrar vars barn vårdas på sjukhus på grund av allvarlig sjukdom. 

Arbetets resultat kan bidra med kunskap gällande hur sjuksköterskan i mötet med föräldrar 

till allvarligt sjuka barn kan inge och bevara hopp. Genom att vid samtal anpassa 

informationen efter närståendes behov och tillstånd, dela med sig av egna positiva 

erfarenheter och identifiera föräldrar som riskerar att förlora hoppet, kan sjuksköterskan 

inge och bevara hoppet hos föräldrar till allvarligt sjuka barn. Resultatet kan även användas 

som vägledning vid utformning av riktlinjer skapade för hälso-och sjukvård för 

sjuksköterskor samt annan vårdpersonal. Litteraturöversiktens resultat kan implementeras 

oavsett var i vården sjuksköterskor möter föräldrar och deras allvarligt sjuka barn. Vidare 

kan arbetets resultat bidra till utbildning av vårdpersonal kring hoppets betydelse för 

närstående till allvarligt sjuka barn. 
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BILAGA A 

  

Tabell 2. 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 I I  = 
Medel 

I I I  = 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. 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bally, J. M., 

Duggleby, W., 

Holtslander, L., 

Mpofu, C., Spurr, S., 

Thomas, R., & 

Wright, K. 

2014a 

Kanada 

  

Keeping hope 

possible: a 

grounded theory 

study of the hope 

experience of 

parental 

caregivers who 

have children in 

treatment for 

cancer. 

 

Att förstå 

föräldrars 

erfarenhet av hopp 

vars barn vårdas på 

grund av cancer. 

 

Design: Grounded Theory, kvalitativ metod 

Urval:  Sexton engelsktalande föräldrar över 

18 år, män och kvinnor, som var primär 

vårdgivare av sitt barn, barnet var under 15 år 

fått en cancerdiagnos inom ett år tillbaka samt 

hade en pågående behandling. 

Datainsamling: Djupgående öppna intervjuer 

om 28-82 minuter, dagböcker skrivna av 

föräldrarna. 

Analys: Transkribering av intervjuer, tre nivåer 

av kodning och Charmaz´s kriterier 

 

14 

(2) 

 

 

Sjuksköterskan kan genom förståelse, 

bedömning och stöd optimera föräldrarnas 

välmående och öka känslan av hopp samt 

minska känslan av osäkerhet, ångest och 

stress. 

 

K 

I 

 

 

Bally, J. M., 

Holtslander, L., 

Duggleby, W., 

Wright, K., Thomas, 

R., Spurr, S., 

& Mpofu, C. 

2014b 

Kanada 

 

 

Understanding 

parental 

experiences 

through their 

narratives of 

restitution, chaos, 

and quest: 

improving care 

for families 

experiencing 

childhood cancer 

 

Att få en djupare 

förståelse för 

föräldrars 

erfarenheter av att 

vårda ett barn med 

cancer. 

 

Design: Grounded Theory, kvalitativ metod 

Urval:  Sexton föräldrar över 18 år som var 

primära vårdgivare av sitt barn och som var 

engelsktalande, barnet var under 15 år och fått 

en cancerdiagnos inom ett år tillbaka samt 

erhöll behandling. 

Datainsamling: Djupgående öppna intervjuer 

och dagböcker skrivna av föräldrarna. 

Analys: Transkribering av intervjuer, 

analysering med hjälp av Frank´s dialogiska 

berättandeanalys. 

 

16 

(-) 

 

 

Sjuksköterskan kan genom att visa förståelse 

skapa en trygg miljö för föräldrar att dela 

med sig av sina erfarenheter samt bedöma 

om föräldrar ligger i riskzonen att ge upp och 

förlora sitt hopp.  

 

K 

II 

 

 

BILAGA B 



III 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Björk, M., Wiebe, T., 

& Hallström, I.  

2009 

Sverige 

 

  

An everyday 

struggle- Swedish 

families’ lived 

experiences 

during a child’s 

cancer treatment 

 

Att påvisa familjers 

upplevda 

erfarenheter 

samtidigt som deras 

barn behandlas för 

cancersjukdom. 

 

Design: Induktiv longitudinell design 

Urval:  Nio mammor, nio pappor, fyra 

patienter och fyra syskon från 11 familjer, 

där patienten behandlades för cancer för 

första gången samt att de var svensktalande. 

Datainsamling: Tre intervjuer. Den första 

direkt efter diagnostisering, den andra under 

behandlingen och den tredje efter avslutad 

behandling. Denna studie tar endast upp 

intervjuerna som gjordes under 

behandlingen. 

Analys: Transkribering och med hjälp av en 

Hermeneutisk-fenomenologisk metod  

26 

(6) 

 

 

Pediatriska sjuksköterskor har en stor 

betydelse för föräldrar och kan hjälpa hela 

familjen under den svåra perioden när barnet 

är under behandling. Det viktigaste är att 

lyssna på och stötta föräldrarna under den 

svåra tiden för att de i sin tur ska kunna 

stötta och hjälpa sina barn. Under 

behandlingen blev föräldrarna mer kunniga 

gällande barnets behandling därav kände de 

sig starkare. Denna känsla av styrka gjorde 

att föräldrarna ansåg att tiden gick snabbt 

och genom att leva i nuet kunde föräldrarna 

känna ett framtidshopp. 

 

P 

I 

 

 

Conway, F. M., 

Pantaleao, A., Popp, 

M. J. 

2017 

USA 

 

 

Parents’ 

experience of 

hope when their 

child has cancer: 

perceived 

meaning and the 

influence of 

health care 

professionals  

 

Att visa hur viktigt 

hopp är för 

föräldrar till barn 

med cancer samt 

hur sjuksköterskan 

och annan 

vårdpersonal kan 

bidra till 

föräldrarnas hopp. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Femtio engelsktalande primära 

vårdgivare till barn diagnostiserade med 

cancer som fått aktiv behandling i minst 1 

månad.  

Datainsamling: Intervjuer med öppna frågor. 

Analys: Genom analys av innehållet i 

intervjuerna. Jämförelser mellan föräldrarnas 

acceptans till att deras barn är sjukt och hopp. 

 

50 

(-) 

 

 

Föräldrar definierade deras hopp som ett 

hopp om barnets hälsa. Vårdpersonal ansågs 

bidra till hopp genom god omvårdnad till 

både barnet och familjen. 

 

 

K 

II 

 

 



IV 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalite

t 

Gårdling, J., 

Törnqvist, E., 

Edwinson-Månsson, 

M., & Hallström, I. 

2017 

Sverige 

 

  

Parents’ lived 

experiences during 

their children’s 

radiotherapy 

 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelser när 

deras barn 

genomgår en 

strålbehandling. 

 

 

Design: Beskrivande och induktiv 

kvalitativ metod 

Urval: Svensktalande föräldrar till barn 

mellan 3-18 år som var diagnostiserade 

med cancer och hade inplanerad 

strålbehandling. Tio föräldrar från tio 

familjer blev utvalda för att skriva en 

dagbok. 

Datainsamling: Föräldrarna till barnen 

som genomgick strålbehandling fick 

skriva en dagbok medan barnet 

genomgick behandlingen.  

Analys: Hermeneutisk-fenomenologisk 

metod för att analysera fram olika teman.  

 

33 

(-) 

 

Som förälder innebär behandlingen en 

balansgång mellan att övertala och i princip 

tvinga sitt barn att genomgå behandlingen och 

samtidigt försöka skydda barnet från 

obehagliga upplevelser. För föräldrar är det 

därför viktigt att ha känslan av säkerhet och 

kontroll, vilken sjukvårdspersonal kan bidra 

med genom stöd och information. 

 

 K 

II 

 

 

Hendricks-Ferguson, 

V. L., Sawin, K. L., 

Montgomery, K., 

Dupree, C., Phillips-

Salimi, C. R., Carr, 

B., & Haase, J. E. 

2015 

USA 

 

 

Novice nurses' 

experiences with 

palliative and 

end-of-life 

communication 

 

 

Att beskriva 

erfarenheter och 

perspektiv från 

sjuksköterskor inom 

den pediatriska-

onkologiska vården 

och 

barnonkologiska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

faktorer som 

främjar och hindrar 

kommunikation 

med palliativa barn, 

deras familjer. 

 

Design: Kvalitativ, empirisk 

fenomenologisk design  

Urval: Fjorton engelsktalande 

sjuksköterskor med mindre än ett års 

erfarenhet inom pediatrisk onkologi med 

erfarenhet av att ha vårdat minst ett 

döende barn med cancersjukdom och som 

var villig att diskutera kommunikation 

och erfarenheter kring vård i livets 

slutskede. 

Datainsamling: Fokusgrupper med 

moderator och ljudinspelare uppbyggt av 

semistrukturerade intervjuer under 90 till 

120 minuter 

Analys: Transkribering av material samt 

Colaizzi´s fenomenologisk 8 stegs 

metod.    

14 

(-) 

 

 

Pediatriska onkologisjuksköterskor är väl 

belägna kring avsikten att diskutera vård i 

livets slutskede med pediatriska patienter och 

deras familjer.  

 

K 

II 

 

 



V 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Keene-Reder, A. E., 

& Serwint, R.J. 

2009 

USA 

 

  

Until the last 

breath: exploring 

the concept of hope 

for parents and 

health care 

professionals 

during a child's 

serious illness 

 

Att undersöka hur 

konceptet av hopp 

fungerar hos 

föräldrar och 

vårdpersonal 

kopplat till 

allvarliga 

sjukdomar hos 

barn. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Tolv föräldrar, nio sjuksköterskor 

och 18 läkare från en pediatrisk avdelning 

Datainsamling: Öppna frågor kopplade till 

definition av hopp och hoppets roll vid 

medicinska dilemman. 

Analys: Transkribering av material, 

kvalitativ metod för att analysera fram olika 

teman.  

 

39 

(-) 

 

 

En visad skillnad på hopp hos föräldrarna och 

vårdpersonalen. Hos föräldrar ansågs hoppet 

vara ”deras uppgift” att uppehålla samt att det 

var en grundsten i beslutstagande. Hos 

vårdpersonal var hoppet kopplat till en god och 

positivt resultat av vården.  

 

K 

II 

 

 

Kostak, M. A., & 

Avci, G. 

2015 

Turkiet 

 

 

Hopelessness 

and depression 

levels of parents 

of children with 

cancer. 

 

 

Att avgöra nivåerna 

av hopplöshet och 

depression hos 

föräldrar vars barn 

diagnostiserats med 

cancer och 

genomgår 

cancerbehandling 

och faktorer som 

kan påverka dessa 

nivåer. 

 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval: Föräldrar till barn som fick 

behandling på hematologiska kliniken på 

Trakya University i Edirne, Turkiet. 

Urvalet resulterade i 88 föräldrar. 

Datainsamling: Undersökningsformulär 

från Beck Hoplessness Scale (BHS) och 

Beck Depression Scale (BDS) 

innehållande 24 frågor genom intervju 

med föräldrarna under 15-20 minuter. 

Analys: Med hjälp av SPSS 11.0, 

resultaten från BHS och BDS räknades 

samman 

 

 

88 

(-) 

 

 

Föräldrar till cancersjuka barn möter många 

psykosociala och själsliga problem. Genom 

enkla kontrollverktyg kan sjuksköterskor 

identifiera föräldrar i riskzon och hjälpa dom 

kontakta stödtjänster. Sjuksköterskan behöver 

ha kunskap om föräldrars och familjers 

sorgeprocess för att med hjälp av olika 

stödfunktioner bevara familjens hopp och tilltro. 

 

P 

   II 

 

 



VI 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Liu, Y. M., & Yeh, C. 

H. 

2010 

Taiwan 

 

  

Pediatric 

oncology: the use 

of cluster analysis 

to examine 

maternal concerns  

 

Att undersöka 

information från 

mödrar vars barn 

har cancer och 

identifiera 

egenskaper som 

osäkerhet och 

ångest de 

rapporterat.  

 

Design: Longitudinell studie 

Urval:  Kinesisktalande mödrar till barn under 

18 år med cancerdiagnos. Urvalet resulterade 

i 200 mödrar.  

Datainsamling: Genom forskningsinstrument 

och frågeformulär. Parental Perception of 

Uncertainty Scale (PPUS), Symptom 

Checklist-35-Revised (SCL-35R), Short-Form 

36 Health Survey (SF-36) & Herth Hope 

Index (HHI). 

Analys: Informationen från formulären 

analyserades med hjälp av SAS och SPSS för 

att hitta undergrupper. 

 

200 

(-) 

 

 

Fyra undergrupper identifierades. Den 

undergrupp av mödrar som rapporterade låg 

osäkerhet och ångest rapporterade högst 

livskvalitet och hopp. Sjuksköterskan kan 

bidra till detta genom att erbjuda mödrarna tid 

att uttrycka oro och stötta dom genom 

interventioner som kan hjälpa dom hantera 

osäkerhet och stress.   

 

P 

II 

 

 

Lou, H. L., Mu, P. F., 

Wong, T. T., & Mao, 

H. C. 

2015 

Taiwan 

 

 

A retrospective 

study of mothers' 

perspectives of 

the lived 

experience of 

anticipatory loss 

of a child from a 

terminal brain 

tumor. 

 

Undersöka 

mödrars 

erfarenheter 

relaterat till 

förväntad förlust i 

familjer där ett 

barn lider av 

cancer på ett 

avancerat 

stadium.  

 

Design:  Retrospektiv Studie 

Urval: Tio mödrar som var medlemmar i 

”Childhood Brain Tumor Association- Taiwan” 

vars barn dött relaterat till hjärntumör inom de 

tre senaste åren före studien. 

Datainsamling: Intervjuer om 90-120 minuter. 

Analys: Med hjälp av Colaizzis metod för att 

analysera fram olika teman.  

 

 

10 

(-) 

 

 

Sjuksköterskor och vårdpersonal behöver 

utveckla en bättre förståelse för varje barns 

och familjers erfarenheter av att känna sig 

splittrade mellan hopp och död. 

 

R 

II 

 

 



VII 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Misko, M. D., dos 

Santos, M. R., 

Ichikawa, C. R., de 

Lima, R. A., & 

Bousso R. S.  

2015 

Brasilien  

 

  

The family's 

experience of the 

child and/or 

teenager in 

palliative care: 

fluctuating between 

hope and 

hopelessness in a 

world changed by 

losses. 

 

Att förstå familjens 

erfarenheter av att 

deras barn och/eller 

tonåring vårdas 

palliativt och skapa 

en teoretisk modell 

över familjens 

erfarenheter.  

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval:  Tjugo familjemedlemmar till barn 

som enligt journalen hade palliativ vård, 

barnets åkomma skulle vara livshotande 

eller livsbegränsande och familjen skulle 

blivit informerade om att tillståndet ej gick 

att bota.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer om 40-150 minuter, inspelade 

Analys:  Kodning samt användning av 

General model: ”six C´s” 

 

20 

(-) 

 

 

Hopp, uthållighet och tro är viktiga faktorer för 

att familjen ska fortsätta kämpa för barnets liv i 

en värld av osäkerhet, ångest och lidande 

grundat av barnets medicinska åkomma. 

Genom empati och solidaritet kan 

sjuksköterskan bidra med att hjälpa familjen 

hantera denna svåra situation.   

 

 K 

 II 

 

 

Popp, J. M., 

Conway, M., & 

Pantaleao, A.  

2015 

USA 

 

 

Parents´ 

experience with 

their child´s 

cancer diagnosis: 

do hopfulness, 

family 

functioning and 

perceptions of 

care matter? 

 

 

Undersöker 

föräldrar, vars barn 

fått diagnosen 

cancer, erfarenheter 

och om hopp, 

funktionell familj 

och uppfattningar 

om vården urskiljer 

föräldrar som vant 

sig vid diagnosen 

jämfört med 

föräldrar som inte 

gjort det. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Engelsktalande primär 

vårdnadshavare som är med barnet i 

vården vars barn varit sjuk i minst 1 månad 

och som har en aktiv behandling.  

Datainsamling: Filmade intervjuer, The 

Reaction to Diagnosis Intrerview (RDI), 

The Trait Hop Scale, Family Assesment 

Device (FAD) och Measure of Processes 

of Care (MPOC-20).  

Analys: Avläsning och kodning av insamlat 

material  

 

50 

(-) 

 

 

Föräldrar som hade svårare att acceptera 

barnets situation beskrev en lägre känsla av 

hopp samt önskade mer stöd från vården. 

Sjuksköterskan är den som är bäst lämpad att 

bemöta familjens behov och hjälpa föräldrarna 

med att anpassa sig till situationen. Att lyssna 

och ställa frågor till föräldrarna kan leda till ett 

hoppfullt vårdande. 

 

K 

   II 

 

 



VIII 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Smith, N. R., Bally, 

J. M. G., 

Holtslander, L., 

Peacock, S., Spurr, 

S., Hodgson‐Viden, 

H., Mpofu, C., & 

Zimmer, M.  

2018 

Kanada  

 

 

Supporting 

parental 

caregivers of 

children living 

with life-

threatening or 

life-limiting 

illness: a Delphi 

study  

 

 

Att samla in 

åsikter från 

föräldrar och 

vårdpersonal kring 

viktiga aspekter av 

hopp hos 

föräldrar, för att 

öka förståelsen 

kring vårdande 

föräldrars behov 

av stöd.  

 

 

Design: Delfimetod, kvalitativ metod 

Urval: Engelsktalande föräldrar över 18 år 

som agerar primär vårdgivare till deras 

sjuka barn i åldrarna tre månader till 15 år.  

Datainsamling: Kartläggningsfrågor i tre 

omgångar till deltagare och kontrollerad 

återkoppling av experter. Den första 

omgången fick deltagarna “brainstorma” 

idéer och förslag gällande fyra processer. I 

den andra omgången analyserades 

kategorier från den första omgången och 

experter fick rangordna kategorierna. Vid 

den tredje omgången fick deltagarna 

tillbaka resultaten och utifrån dem, utgöra 

huvudteman och målet för framtiden.  

Analys:  Med hjälp av ATLAS.ti 7 

analyserades efter teman och kodning. 

 

68 

(10) 

 

 

Sjuksköterskor kan ta en ledande roll när det 

gäller den palliativa omvårdnaden genom att 

bedöma familjens behov. Med hjälp av 

bedömningen kan sjuksköterskan anpassa sitt 

sätt att ge information gällande exempelvis 

medicinska frågor. Sjuksköterskan har även en 

viktig roll i att inge hopp och en känsla av 

självständighet samt minska ångest och samtala 

med de som ger tecken på ohälsa och oro. 

 

 K 

I 

 

 



IX 
 

 

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 (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ångström-

Brännström, C., 

Lindh, V., Mullaney, 

T., Nilsson, K., 

Wickart-Johansson, 

G., Svärd, A. M., 

Nyholm, T., Lindh, 

J., Engvall, G. 

2017 

Sverige  

  

Parents’ 

experiences and 

responses to an 

intervention for 

psychological 

preparation of 

children and 

families during 

the child’s 

radiotherapy 

 

 

Syftet var att 

utvärdera 

föräldrarnas 

upplevelser av en 

systematisk 

intervention för 

psykologiska 

förberedelser av 

barn och familjer 

under barnets 

strålbehandling. 

 

 

Design: Mixad metod 

Urval: Föräldrar till barn mellan 2-18 år 

med diagnostiserad cancer och som 

genomgick strålbehandling. Sammanlagt 

deltog 113 föräldrar i studien. 56 mammor 

och 57 pappor.  

Datainsamling: Två kontrollgrupper blev 

intervjuade vid tre olika tillfällen. Det 

första tillfället var direkt efter att 

föräldrarna fått veta att barnet ska få 

strålbehandling. Det andra precis innan 

behandlingen och det sista efter 

behandlingen. En basgrupp och en 

interventionsgrupp observerades.  

Analys: En kvalitativ och en kvantitativ 

metod användes. Först analyserades 

resultaten separat och sedan diskuterades det 

“mixade” resultatet mellan författarna. 

 

113 

(-) 

 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan engagerar sig i 

familjens hälsa genom hela 

behandlingsprocessen, och inte bara vid akuta 

situationer. Att bidra till familjers välmående är 

grunden till en god omvårdnad. För föräldrarna 

är det viktigt att bli involverade i planeringen 

av vården. 

 

CCT/K 

I 

 

 

Ångström-

Brännström, C., 

Norberg, A., 

Strandberg, G., 

Söderberg, A., 

Dahlqvist, V. 

2010 

Sverige 

 

 

Parents' 

experiences of 

what comforts 

them when their 

child is suffering 

from cancer. 

 

Att öka förståelse 

och kunskap om 

vilket stöd som 

föräldrar till 

cancersjuka barn 

tycker hjälper. 

 

Design: Kvalitativ metod 

Urval: Nio föräldrar med ett barn mellan 

tre till nio år som behandlas för sin 

cancersjukdom. 

Datainsamling: Intervjuer med öppna 

frågor på ungefär 60 till 90 minuter per 

intervju. 

Analys: Författarna lyssnade och 

analyserade fram olika teman utifrån 

intervjuerna som sedan diskuterades med 

andra forskare. 
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Föräldrarna kände att det var viktigt att kunna 

lita på sjuksköterskan och att de förväntade 

sig att sjuksköterskan skulle göra sitt bästa för 

att stötta barnet. När sjuksköterskan hade ett 

lugnt och ärligt förhållningssätt gentemot 

barnet fick föräldrarna en känsla av trygghet. 

Många av föräldrarna beskrev att vid sämre 

prognos kände föräldrarna ett minskat hopp. En 

av de viktigaste delarna under den osäkra 

prognosen var sjuksköterskornas expertis och 

trygghet, då den gav tröst och ingav hopp till 

föräldrarna. 
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