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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

När ett barn drabbas av cancer, drabbas hela familjen. Detta betyder att om en individs 

livssituation förändras kommer detta påverka livet för alla inkluderade. Därför är det 

essentiellt att familjen och omvårdnaden betraktas som helhet. Hopp har visat sig ha en stor 

betydelse inom cancervården och för tillfrisknandet. Däremot kan avsaknaden av hoppet få 

konsekvenser som nedstämdhet, nedsatt motivation och minskad följsamhet i behandlingen.  

Bakgrunden visar att sjuksköterskan är den profession som ter sig bäst lämpad i främjandet 

och bibehållandet av hoppet.  

 

Syfte  

Syftet var att beskriva familjers upplevelser av hopp i vården av ett cancersjukt barn.  

 

Metod  

En icke-systematisk litteraturöversikt med 17 vetenskapliga artiklar. Tolv vetenskapliga 

artiklar söktes fram i PubMed och CINAHL samt fem stycken via en manuell sökning. Det 

totala antalet artiklar kvalitetsgranskades och genomgick sedan en integrerad analys.  

 

Resultat 

Flertalet familjer upplevde hoppet som konstant och den viktigaste faktorn i vården av ett 

cancersjukt barn. Däremot kunde familjer även uppleva att hoppets intensitet varierade 

beroende på vad som inträffade under behandlingen. Variationens intensitet beskrevs utifrån 

en hög hoppfullhet som resulterade i minskade ångestsymtom medan en låg hoppfullhet 

orsakade depression och ångest. Familjers upplevelser av vilka faktorer som främjade hoppet 

var framförallt ett empatiskt och förstående bemötande, stöd från närstående och 

vårdpersonal samt sanningsenlig information och kunskap om sjukdomen.  

 

Slutsats 

Alla familjer till ett cancersjukt barn upplever att hoppet har en signifikant betydelse i vården. 

Dels för att orka fortsätta behandlingarna genom den berg- och dalbana föräldrarna beskriver 

att cancervården medför, men också för att motverka de konsekvenser som cancern och 

hopplöshet kan orsaka, såsom depression och ångest. Sammantaget beskrevs hoppet som 

fluktuerande under hela vårdtiden men familjernas upplevelse av hoppet var alltid konstant. 

 

Nyckelord: Barncancer, Familjer, Hopp, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

ABSTRACT 
 

Background 

The whole family is affected when their child is diagnosed with cancer. If one individuals' 

life situation changes, this will affect the lives of everyone included. It is essential that the 

nursing and the family is seen as united. Hope has shown have a great meaning in cancer care 

and for the recovery. However, lack av hope can eventuate consequences like depression, 

decreased motivation and compliance. The background shows that the nurse is the profession 

that is best suited for promoting and preservation of hope.  

 

Aim 

The aim was to describe family's experiences of hope in care of a child with cancer. 

 

Method 

A non-systematic literature review with 17 scientific articles. Twelve scientific articles were 

search in PubMed and CINAHL and five articles through a manual research. The total 

amount of articles was quality reviewed and went later on through an integrated analysis.  

 

Results 

Most families experienced hope as something constant and the most important component in 

nursing for a child suffering from cancer. However parents could also experience that the 

intensity of hope varied depending on how the treatment progress went. Intensity of the 

variation was described as high hopefulness resulted in reduced anxiety symptoms while a 

low hopefulness caused depression and anxiety. An empathic and understanding response, 

support from relatives and health care professionals together with truthful information and 

knowledge about the disease were those factors that promoted hope according to the family.  

 

Conclusions 

All families experienced the significant meaning of hope. Partly to be able to continue the 

treatments through the roller-coaster parents described that the cancer brings with it, but also 

to be able to resist the consequences cancer and hopelessness can bring, such as depression 

and anxiety. Summarized, hope is described as something fluctuating but were always 

present.  
 

Keywords: Childcancer, Experiences, Family, Hope 
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

INLEDNING 

Cancer är en sjukdom som av många upplevs skrämmande. Rådande forskning bidrar med ny 

kunskap kring cancer men fortfarande kommer både barn och vuxna dagligen att drabbas av ett 

cancerbesked. I Sverige insjuknar ett barn i cancer varje dag, som ger en påminnelse om hur skört 

livet är (Barncancerfonden, 2017). Vid tragiska händelser i livet, som ett cancerbesked, är hoppet 

av essentiell betydelse och för familjen är känslan av hanterbarhet en väsentlig komponent till att 

kunna infinna hopp (Benzein, 2017). Att känna hopp i tragiska tillvaron är av signifikant 

betydelse då hopp konstateras vara en grundläggande faktor till att kunna bibehålla den 

individuella motivationen till att fortsätta kampen mot cancer (Öztunc, Yesil, Paydas & Erdogan, 

2013). Avsaknad av hopp resulterar i konsekvenser som nedstämdhet, depression och minskad 

motivation hos flertalet involverade parter vilket kan påverka rådande behandling. Vårdpersonal 

har makt att kunna förbättra, bibehålla eller förstöra hoppet hos patienter och det är därför av stor 

vikt att vara medveten om denna makt och att informera, stötta samt bemöta hela familjen på ett 

sådant sätt som främjar hopp. Sjuksköterskan identifieras som en gestalt som har en avgörande 

roll gällande att kunna främja hopp hos både patienter och deras familjer (Tutton, Seers & 

Langstaff, 2009).  

 

Vi fann ämnet intressant för att en grundläggande faktor för vården kring ett cancersjukt barn 

baseras på familjefokuserad omvårdnad (Granhagen Jungner, Tiselius, Blomgren, Lützén & 

Pergert, 2018). Familjefokuserad omvårdnad genererar i en känsla av sammanhang hos varje 

individ eftersom familjen och omvårdnaden bör ses som helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015). Eftersom hoppet är det sista som lämnar människan (Nierop-van Baalen, Grypdonck, van 

Hecke och Verhaeghe, 2016) valde vi därför att inrikta oss på att beskriva familjers upplevelser 

av hopp i vården av ett cancersjukt barn.   

 

BAKGRUND 

Cancer  

Cancer är ett samlingsnamn för flera hundra olika sjukdomar. Dessa sjukdomar delas in i olika 

undergrupper såsom exempelvis hudcancer och lungcancer. Händelseförloppet vid tumörbildning 

påbörjas när den perfekta balansen i kroppens celldelning rubbats och hamnat i obalans. I 

normala fall är celldelningen (mitos) strikt kontrollerad av speciella gener och enzymer som finns 

inuti cellkärnan. Generna skickar signaler till cellen när den ska påbörja och avsluta celldelning. 

Övergången från normal cell till cancercell påbörjas av initiering i en muterad cell. 

Delningshastigheten accelererar kraftigt i en okontrollerbar utsträckning och mängden celler 

ansamlas och bildar till slut en massa även kallad tumör (Ericson & Ericson, 2012). De 

initieringar som kan påverka mutationen i cellen kan enligt Tomasetti, Lu och Vogelstein (2017) 

bero på exempelvis olika miljöfaktorer eller ett DNA- replikeringsfel, där enzymerna förändras. 

Ericson och Ericson (2012) skriver även att miljöfaktorerna tobaksrök, radioaktiv strålning samt 

gener är andra påverkande orsaker.  

 

Enligt Cancerfondens statistik insjuknade 61 661 personer i Sverige 2017 i cancer. Varje dag 

drabbas minst var tredje person av ett cancerbesked i Sverige och antalet cancerdiagnoser 

fortsätter att öka. Även om fler drabbas av cancer i dagens samhälle har dödligheten av 

sjukdomen minskat. Nutidens diagnostik och behandlingar underlättar och bidrar till effektivare 

utredningar, bedömningar och behandlingar (Cancerfonden, 2019). Utav dessa 61 661 personer 

som diagnostiseras med en cancerdiagnos är 350 stycken barn under 18 år (Cancercentrum, 

2019).  
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Barncancer  

Dagens medicinska framsteg har gjort att överlevnaden ökat till cirka 85 procent hos barn som 

drabbas av cancer, vilket stärks av Robinson och Hudson (2013) artikel som skriver att det mest 

sannolika är att det cancerdrabbade barnet överlever. Även Smith et al. (2010) konstaterar att 

trots förekomsten av barncancer har ökat mellan årtalen 1975 - 2006 har dödligheten minskat 

med mer än 50 procent. Vidare visade statistiken kring cancerforskningens utveckling att 

behandlingarna blivit mer effektiva.   

 

Enligt Barncancerfonden (2017 
a) kan nutidens forskare inte förklara uppkomsten till cancer hos 

barn. Forskning visar på att utvecklingen av alla barncancersjukdomar inte påverkats av någon 

yttre faktor som det görs vid cancer hos vuxna personer. De olika cancerdiagnoserna som 

förekommer hos barn är ålderspecifika. Exempelvis räknas njurtumörer, neuroblastom och 

leukemi till småbarnscancer som efter fyra års ålder blir allt mer ovanligt. Bentumörscancer 

uppkommer främst från åtta års ålder medan hjärntumör inte är åldersspecifikt utan kan 

uppkomma i alla åldrar. Omvårdnaden och behandlingarna skiljer sig åt mellan vuxna och barn 

som drabbats av cancer eftersom barn ska efter sin avslutad cancerbehandling återgå till en 

normal utveckling och pubertet.  

 

Behandlingar och omvårdnad vid barncancer  

De metoder som används för behandling av barn med cancer baseras utifrån flertalet 

behandlingsprotokoll beroende på cancertyp och stadie. Varje behandlingsmetod har ett specifikt 

syfte, dock förekommer kombination av olika metoder för ett mer effektivt resultat. 

Strålbehandling, cytostatika, stamcellstransplantation och/eller operation av tumören är 

behandlingar som beroende på diagnos antingen behandlas enskilt eller gemensamt. Ibland kan 

både strålbehandling och cytostatika användas innan operation genomförs för att minska 

tumörens storlek och underlätta ingreppet (Barncancerfonden, 2017 a).  

 

Barn bör alltid få vara barn där utrymme ges för uttryck och utveckling oavsett tillstånd/sjukdom 

eller diagnos. Leken är livsnödvändig och utvecklande oavsett vilket tillstånd barnet befinner sig. 

Leken utvecklar barnets ansvar, ny kunskap, identitetsutveckling, intelligens och kroppskontroll. 

Framförallt är leken grundläggande för bearbetning där barnet får chans att hantera sina känslor 

(Ljungström, 2000). Barncancerfonden (2017b) menar att ett barns behov av att leka avstannar 

inte på grund av sjukdom. Det som dock kan ändras är förhållningssättet till leken, där leken 

skiljer sig mellan ett friskt och sjukt barn. Ett friskt barn är mer energisk och leker självständigt 

medan ett sjukt barn är avvaktande, observerande och kan behöva stöttning och hjälp med 

initiativtagande. Barn som diagnostiseras med cancer och genomgår omfattande behandlingar 

spenderar sin vardag under längre tid på sjukhus. Lekterapin blir en frizon från cancern och dess 

behandlingar där fokus ligger på vad barnet är intresserad av. Allt från matematik, skapande, 

bakning, musik och sång är några av de ämnen ett barn kan använda sig av (Barncancerfonden, 

2017b). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Ur ett historiskt perspektiv har beskrivningen av en familj definierats i flertalet begrepp och haft 

olika konstellationer. Anhöriga, närstående och familjemedlemmar är de begrepp som idag 

används inom vården. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman (2014) syftar begreppet 

familjemedlemmar på samtliga individer i en familj medan närstående innebär bredare krets och 

innefattar grannar samt vänner. Vidare av Benzein et al. (2014) belyses ytterligare en aspekt att 

beakta inom vården, att familjekonstellationerna idag inte baseras på blodsband, äktenskap eller 

hushåll. Flertalet individer vill definiera sin familj baserat på känslan av tillhörighet. 

Fortsättningsvis i denna litteraturöversikt kommer familj preciseras som barnets vårdnadshavare.   
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Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2015) utgörs familjefokuserad omvårdnad av två synsätt; 

familjecentrerad omvårdnad där familjen är en sammanhängande enhet och familjerelaterad 

omvårdnad där patienten är i fokus men beaktning tas till patientens familj och sociala nätverk. 

Dessa två synsätt ska ses som tillgång till varandra, som ett komplement och beroende på 

familjens behov och situation väljs den omvårdnad som är mest lämplig i den situationen. 

Familjen har en viktig roll och varje individ som utgör familjen har en inverkan på varandra. Att 

omvårdnaden är familjefokuserad kan påverka och bidra till känslan av ett ökat välbefinnande 

och minskat lidande. En ytterligare aspekt Svensk sjuksköterskeförening (2015) belyser är att 

reflektera över förhållandet mellan patient och familjemedlemmar kan få motsatt effekt om 

familjen har en negativ påverkan på varandra. En grundläggande faktor för den familjefokuserade 

omvårdnaden är att tillvarata varje familjs specifika resurser. Resultatet av denna typ av vård 

leder till känsla av sammanhang och att varje individ känner sig delaktig i vården. Detta betyder 

att om individens livssituation förändras kommer detta påverka livet för alla inkluderade. Därför 

är det essentiellt att familjen och omvårdnaden betraktas som en helhet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

 

Dunst och Trivette (2009) identifierade en kunskapslucka där forskning som påvisade effekterna 

av en familjecentrerad omvårdnad saknades. Vilket även innefattade kopplingen mellan föräldrar 

och barns psykologiska hälsa och dess påverkan på varandra. I resultatet av Dunst och Trivettes 

studie (2009) framkom det att familjecentrerad omvårdnad har en direkt relaterad effekt på 

tilltron på individens egenförmåga att kunna utföra egenvård genom självbestämmande. Det 

framkom även att ett ökat familjefokuserat arbete resulterade i ett ökat självbestämmande som 

positivt påverkade korrelationen mellan föräldrar och barns psykologiska hälsa. 

 

Den drabbade familjen 

När ett barn drabbas av cancer drabbas hela familjen. Beskedet kan komma utan förvarning och 

svårigheter gällande anpassning till den nya situationen förekommer. Flertalet föräldrar hamnar i 

chock och vardagen blir förändrad. Ovissheten och osäkerheten som barnets sjukdom medför kan 

leda till känsla av maktlöshet hos föräldrarna. Vardagen kretsar kring det cancerdrabbade barnet 

och dess behandling som tar tid och energi från alla inblandade (Dovelius, 2000).  

 

I situationer som ovan är hoppet av essentiell betydelse. För barnets familj är det en väsentlig 

komponent i hanteringen av den nya livssituationen och i detta avseende är hoppet inte grundat 

på cancerdiagnosen utan har direkt koppling till barnets välmående (Benzein, 2017). Broadhurst 

och Harrington (2015) ansåg att familjen var av stor betydelse för att kunna bibehålla hoppet. För 

att kunna upprätthålla hoppets mening var stöd från närstående en grundläggande faktor. 

Ensamhet visade sig kunna leda till en känsla av hopplöshet. Därav är det angeläget att 

upprätthålla hoppet både hos det drabbade barnet och hos föräldrarna. Hoppet symboliserar 

människans kämpaglöd och är en avgörande känsla för att kunna uppleva hanterbarhet. 

Broadhurst och Harrington (2015) menar fortsättningsvis att sjuksköterskan har en betydelsefull 

roll där främjandet av hopp påvisas vara av stor vikt och där sjuksköterskan ter sig bäst lämpad 

att främja hopp. Inte att förglömma är att familjen kan bestå av mer än endast föräldrar då syskon 

kan även vara av stor betydelse.  

 

Porteous, Petersson och Cartwright (2019) skriver om den drabbade familjen ur föräldrar och 

syskons perspektiv. Detta med anledning till att när ett barn drabbas av cancer drabbas hela 

familjen. Syskonen till det cancerdrabbade barnet beskrev känslan av att vara bortglömd av sina 

föräldrar och att det inte fanns någon som de kunde vända sig till när de upplevde känslor som 

nedstämdhet eller ensamhet. Syskonen relaterar dessa känslor till det faktum att det 
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cancerdrabbade barnet naturligt var i fokus och all uppmärksamhet och energi lades på att 

försöka hantera och handskas med den nya tragiska situationen. Detta resulterade i känslan av 

ångest och otillräcklighet hos föräldrarna medan syskonen upplevde sig vara bortglömda. 

Däremot belyste syskonen att delaktighet i omvårdnaden motverkade ångesten och utanförskapet. 

En ytterligare faktor som hjälpte mot dessa känslor var att kunna relatera till andra människor i 

samma situation och där de fokuserade på de positiva aspekterna. Vidare visar Porteous et al. 

(2019) att vårdpersonal kan hjälpa den drabbade familjen genom att främja hopp, ha positiv 

inställning, bevara positiviteten och hoppet hos den enskilda individen samt att erbjuda möjlighet 

till att skapa tillfällen att ha kul i den rådande allvarliga situationen.  

 

Sjuksköterskan i den familjefokuserade omvårdnaden 

Sjuksköterskan ansvarar för att involvera patienten i sin egen vård och att patienten känner sig 

förstådd samt förstår informationen som ges. För att en ömsesidig förståelse ska etableras mellan 

båda parter är individens mognadsgrad och förståelsekunskap grundläggande för hur 

vårdpersonal bör informera. Detta är applicerbart inom den pediatriska vården där sjuksköterskan 

anpassar sitt jobb, språk och uttryck utefter barnets förståelse. Genom att beakta individens 

förmåga att förstå och anpassa språk samt uttryck utefter det, ökar patientsäkerheten och en lika 

vård för alla (Granhagen Jungner et al., 2018). Nierop-van Baalen, Grypdonck, van Hecke, och 

Verhaeghe (2018) belyser att en god kommunikation som är förståelig är av vikt. Däremot menar 

Nierop-van Baalen et al. (2018) att vårdpersonalens individuella perspektiv på hopp påverkar 

kommunikationen och har betydelse för hur patienterna förhåller sig till känslan av hopp. 

Vårdpersonal kan genom bemötande och kommunikation förbättra, bibehålla eller förstöra hoppet 

hos patienter. Det är viktigt att vara medveten om denna makt och att stötta på ett sådant sätt som 

främjar hopp hos patienten. Tutton et al. (2009) identifierade att en målfokuserad användning av 

hoppet kunde påverka tillfrisknandet positivt. Fortsättningsvis identifierade Tutton et al. (2009) 

sjuksköterskan som den gestalt som har en avgörande roll gällande att kunna främja hopp hos 

både patienter och familj. 

 

Definition av begreppet hopp  

Hoppet är ett utav vårdvetenskapens centrala begrepp. Flertalet filosofer menar att hoppet är livet 

och utan hoppet förloras meningen med att existera (Havel, 2012). För att sjuksköterskan ska 

kunna genomföra och upprätthålla omvårdnadshandlingarna minska lidande och stärka 

välbefinnande och hälsa för individen behöver vårdgivaren inbringa hopp. Hoppet är individuellt 

hos alla människor men det som är gemensamt hos varje person är att hoppet definierar vår 

livssyn och för att se meningen med livet måste människan erhålla hopp (Havel, 2012). Hoppet 

kan svikta och till viss del försvinna stundtals när individen utsätts för utmaningar i livet. Det är 

direkt nödvändigt att känna hopp för att kunna uppleva hälsa och välmående eftersom hoppet är 

en del av framtiden. Hoppet är möjligheten till morgondagen och är en drivkraft för att kunna nå 

dit (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 

Selander (2017) beskriver ur ett historiskt perspektiv hur vårdandet varit inriktat på att hjälpa 

personer i lidande och nöd vilket bidragit till att glädje i omvårdnaden har ifrågasatts. Däremot 

anses det att erhålla kunskapen om att främja glädje i situationer där sorg och nöd föreligger som 

en konst och beskrivs som det vackraste inom all omvårdnadshandling. Det finns olika aspekter 

inom begreppet glädje som även förekommer i omvårdnaden: kärlek, livsglädje, generositet, 

gemenskap, integration, bevärdigade och räddning (Selander, 2017). Cottrell (2016) skriver om 

hur viktigt det är att ständigt förespråka glädje eftersom det har omfattande betydelse för vår 

hälsa genom hela livet. Inom begreppet glädje finns även en aspekt som handlar om att individen 

själv ges utrymme för en positiv syn i de situationer eller tillstånd som kantas av ohälsa, tunga 

besked eller en likformig livssituation. Glädje är en kraft som hjälper individen att uthärda 
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kampen samtidigt som känslan att kunna hantera situationen ökar. Även att få dela glädje med 

andra ökar trivseln. Att känna glädje även i lidandets kamp kan skapa distans till lidandet. En 

faktor till att känna hopp utgörs av glädje vilket resulterar i känsla av mening (Selander, 2017). 

 

Öztunc et al. (2013) konstaterar att hopp är en grundläggande faktor och har signifikant betydelse 

för att bibehålla en viss nivå av motivation vid svår sjukdom som exempelvis cancer, där känslor 

som hopplöshet och nedstämdhet kan ta över. En stärkt motivation hos patienter med allvarlig 

sjukdom bidrar till fortsatt behandling och motverkar känslor som hopplöshet och nedstämdhet. 

Nierop-van Baalen et al. (2016) belyser ur ett generellt perspektiv att människan ideligen 

fasthåller hoppet eftersom hoppet är det sista som lämnar.  Hos patienter med cancer är hopp av 

stor betydelse för att kunna hantera situationen vid behandlingar samt reducera stress och 

motverka depression. Nierop-van Baalen et al. (2016) beskriver att avsaknaden av hopp kan leda 

till att patienten känner ambivalens till den rådande behandlingen som kan resultera i viljan att 

avsluta behandling.  

 

Sjuksköterskans ingripande i att bibehålla hoppet genom att stötta personen till bättre psykisk 

hälsa har visat sig minska ångest och depressioner hos personer med cancer (Ping, Yi-Jie, Qing & 

Leis, 2018). För sjuksköterskan bör det främsta målet vara att främja hoppet och livsglädje även 

vid situationer som anses tragiska. Framförallt är detta betydelsefullt hos patienter som drabbats 

av cancer som dagligen kämpar med acceptans och livsglädje. I dessa situationer är hoppet 

grundläggande att bevara och att kämpa för. Willman (2014) menar att sjuksköterskan ska arbeta 

hälsoförebyggande för att förhindra ohälsa samt förmedla och främja hopp eftersom känslan av 

hopp är signifikant i individens egna upplevelse av hälsa.  

Teoretisk utgångspunkt - KASAM 

Antonovsky (2011) menar att det finns stressorer som påverkar varje individs upplevelse av 

känsla av sammanhang (KASAM) till de negativa. Stressorer kan bland annat innefatta de 

situationer som inte är påverkbara och i relation till barncancervården kan en stressor vara den 

nya tillvaron sjukdomen medför. Upplevelsen av KASAM baseras på hur individen kan hantera 

stress och svårigheter i livet. Detta innebär att en person som kan hantera svårigheter och stress 

har en högre upplevd KASAM. Det finns tre komponenter som utgör KASAM. Dessa är 

begriplighet som syftar på människans förmåga att vara förnuftig. Hanterbarhet utgör känslan att 

uppleva kontroll. En hög känsla av hanterbarhet gör att livet inte känns orättvist. Meningsfullhet 

beskriver vikten i att känna mening, delaktighet och ha motivation i livet till att engagera sig i det 

individen finner intressant. Personer med hög meningsfullhet tycker livet och utmaningarna är 

värda att prioritera energi och engagemang på för att känna mening med att leva. Fortsättningsvis 

menar Antonovsky (2011) att en balans mellan dessa tre komponenter influerar individens hälsa. 

Däremot är inte komponenterna beroende av varandra eftersom varje komponent kan upplevas 

olika starka hos varje person. Meningsfullhet anses vara den mest centrala delen i 

huvudbegreppet KASAM. Antonovsky (2011) menar att meningsfullhet har en direkt koppling 

till begreppet hälsa eftersom en individ bör uppleva sina handlingar meningsfulla för att kunna 

uppleva hälsa.  

 

KASAM inom familjefokuserad omvårdnad 

Appliceras KASAM i vården upprätthålls god vård (Kvåle & Synnes, 2013). God vård hjälper 

föräldrar till cancerdrabbade barn att känna situationen de befinner sig i begriplig, hanterbar och 

ger en känsla av hög meningsfullhet. Det krävs lyhördhet hos vårdpersonal när föräldrar påvisar 

vad de anser är viktigt och meningsfullt eftersom detta är definitionen av god vård. Dessutom 

ökar känslan av begriplighet om föräldrar får tydlig och förståelig information. Bergh och Björk 
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(2012) har applicerat KASAM i vården och förklarar utifrån detta att föräldrar kan behöva olika 

sorters stöd beroende på situationen. Utifrån ett generellt perspektiv hade mammorna en lägre 

känsla av meningsfullhet och hanterbarhet jämfört med papporna. Bergh och Björk (2012) ansåg 

att detta sannolikt berodde på att mammorna var mer närvarande under barnens uppväxt och har 

därmed en annan relation till barnet i jämförelsevis med papporna. Antonovsky (2011) menar på 

att vara delaktig och känna meningsfullhet är av betydelse i den process som skapar deltagande 

av kontroll av sitt eget öde. Människans motivationskomponent är vår meningsfullhet, att känna 

mening vid att existera och ett hopp om framtiden är avgörande för vår fortsatta existens.  

 

Problemformulering  

Hopp har visat sig ha stor betydelse inom cancervården där sjuksköterskan har en betydelsefull 

och viktig roll i den familjefokuserade omvårdnaden av ett cancersjukt barn. Hopp har beskrivits 

som livet och utan hoppet förloras meningen med att existera. Avsaknaden av hopp får 

konsekvenser för både barnet och tillhörande familj eftersom hopp är signifikant i individens 

egen upplevelse av hälsa. Utan hopp uppkommer känslor såsom hopplöshet, nedstämdhet och 

kan leda till nedsatt motivation och minskad följsamhet i behandlingen. Därför är det av vikt att 

beskriva familjers upplevelser av hopp i vården av ett cancersjukt barn.  
  

SYFTE  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva familjers upplevelser av hopp i vården av ett 

cancersjukt barn.  

 

METOD  

Design  

Metoden som användes för detta arbete var en litteraturöversikt. Denna typ av design användes 

för att få en överblick över kunskapsläget (Rosén, 2017). En icke-systematisk litteraturöversikt 

ansågs vara mest relevant i relation till arbetets syfte och den bestämda tidsbegränsningen. 

Forsberg och Wengström (2016) skrev att översikten förhåller sig till ett limiterat antal artiklar 

och passar således studentuppsatser. För upprätthållandet av objektivitet och tillförlitlighet i 

arbetet bör sökstrategin vara omfattande och följa samma steg som den systematiska 

litteraturöversikten, vilket betyder att alla steg i sökningen ska redovisas noggrant samt har 

tydligt definierade inklusions- och exklusionskriterier. Kristensson (2014) menade att forskning 

som har ett grundläggande systematiskt arbetssätt har desto högre vetenskaplig tyngd. Den 

systematiska processen är en essentiell komponent i utvecklingen av den evidensbaserade hälso- 

och sjukvården.  

 

Urval  

Avgränsningar 

För att resultatet och syftet skulle besvaras med aktuell forsknings avgränsades datasökningen till 

artiklar som publicerats mellan tidsperioden 2009–2019 (Kristensson, 2014). Enligt United 

Nations Childrens Fund (UNICEF) barnkonvention (2018) definieras barn från noll till 18 år 

vilket låg till underlag för datainsamlingen av relevanta artiklar. De inkluderade artiklarna skulle 

vara Peer Reviewed vilket betyder att de var vetenskapligt granskade av andra relevanta forskare 

inom ämnet. Detta bidrar till att artikeln får starkare vetenskaplig trovärdighet (Henricson, 2017). 

Enligt Kristensson (2014) bör de artiklar som inkluderats vara på de språk vi behärskar, relaterat 

till detta arbete innefattade det engelskt- och svenskt skrivna vetenskapliga artiklar. Artiklarna i 

denna litteraturöversikt baserades på originalartiklar (research article) vilket betyder att det är 

första gången resultatet presenterats och därmed används inte litteraturöversikter i detta arbete. 

Inga avgränsningar gjordes gällande kön eller etnicitet.  
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Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier är enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (2016) de 

kriterier som specifikt utmärker de förutsättningar som de publicerade artiklarna ska uppfylla för 

att kunna användas i sammanställningen. För att upprätthålla arbetets stringens användes artiklar 

som gick i linje med litteraturöversiktens syfte och skulle omfatta familjen till ett cancersjukt 

barn. Ingen specifik cancerdiagnos eller geografisk beaktning gjordes vid inkludering. I detta 

arbete innefattade begreppet familj, föräldrar och syskon till det drabbade barnet vilket har varit 

ett kriterium för inklusion. Den sammanställda forskningen som arbetet refererade till kunde både 

vara kvantitativa och kvalitativa studier (Rosén, 2017). Danielson (2017) skriver att kvalitativ 

forskning innefattar subjektiva datainsamlingsmetoder och med detta menas intervjuer. 

Kvantitativ forskning innefattar en mätbar verklighet som strävar efter objektivitet i exempelvis 

statistik (Kristensson, 2014). Ett ytterligare kriterium var att inkluderade artiklar skulle vara etiskt 

granskade och godkända.  

 

Exklusionskriterier 

Definitionen av exklusionskriterier är de kriterier som inte anses vara relevant för 

litteraturöversikten. Anledningen till att exkludera enligt vissa kriterier är på grund av att 

stringensen ska hållas specifikt till syftet (Polit & Beck, 2010). Exklusion gjordes av de artiklar 

som inte hade tydlig koppling till omvårdnad, litteraturöversikter, artiklar med avsaknad av 

abstract samt artiklar med icke-etisk godkännande.  

 

Datainsamling  

Insamlingen av data har skett i de två olika databaserna Public Medline (PubMed) och 

Cummulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). PubMed innehåller medicinska, 

omvårdnads och odontologiska artiklar som huvudsakligen är vetenskapliga tidskrifter främst på 

engelska. CINAHL är en databas som omfattar omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi samt 

innehåller vetenskapliga artiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt. 

Artiklarna finns på olika språk men alla har ett engelskt abstrakt (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

För att kunna genomföra en strukturerad sökning användes söktermer/nyckelbegrepp, dessa 

nyckelbegrepp identifierades genom syftet och inklusionskriterierna. I PubMed användes 

nyckelord som benämndes Medical Subject Headings - termer (MeSH - termer). Det finns 20 000 

olika MeSH - termer som är fördelade i olika överordnade kategorier. Under varje MeSH-term 

föreligger ett MeSH - träd av andra relaterade termer. I enlighet med Kristenssons (2014) 

exempel på MeSH - trädets förklaring har vi använt MeSH-termen “family + /psychology” som 

även indexerar “family relations”, “parent-child relations”, “parenting”, “parents/ psychology”, 

vilket benämns som MeSH- träd. Alla begrepp fanns inte indexerade som en MeSH - term i 

sökordslistan, detta kunde bero att begreppet var en ny term som ännu inte hunnit blivit tillagd. I 

detta fall blev fritextsökning relevant att använda. Fritextsökning är en sökning som inte är 

bunden till ett indexord och ökar sensitiviteten till följd av fler artiklar. Att ha i åtanke vid 

användning av fritextsökning är att det kan alstra irrelevanta artiklar eftersom sökningen blir 

ospecifikt. Lösningen på detta problem kan vara att använda få fritextord i sökningen. Detta 

reducerar risken för att irrelevanta artiklar fångas upp av sökmotorn (Kristensson, 2014). I detta 

arbete användes dessa booelska termer i fritextsökningen “cancer”, “hope” OR “hopefullness” 

OR “coping”, “family” OR “parents” och “nurse” OR “nurses OR “nursing”.  

 

Den sjunde november 2019 påbörjades insamlingen av artiklar. För att få överblick över 

relevanta artiklar och hur dessa sökord i relation till varandra avgränsar antalet träffar skapades 

tabell 1. 

 



   
 

8 
 

 

Tabell 1. Presentation av hur sökord i relation till varandra resulterade i antal träffar. 

Databas  

PubMed  

Söktermer Antal 

träffar 

#1 

 

Block 1. 

("neoplasms"[MeSH Terms]) OR cancer[Title/Abstract] AND 

("last 10 years"[PDat] AND English[lang] AND (infant[MeSH] 

OR child[MeSH] OR adolescent[MeSH])) 

102080 

#2 

 

Block 2.  

(("hope"[MeSH Terms]) OR hope[Title/Abstract]) OR 

hopefulness[Title/Abstract] AND ("last 10 years"[PDat] AND 

English[lang] AND (infant[MeSH] OR child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))  

2227 

#3 

 

Block 2 

med 

utökade 

söktermer 

(((((("hope"[MeSH Terms]) OR "adaptation, 

psychological"[MeSH Terms]) OR "attitude to death"[MeSH 

Terms]) OR "attitude to health"[MeSH Terms]) OR 

hope[Title/Abstract]) OR hopefulness[Title/Abstract]) OR 

coping[Title/Abstract] AND ("last 10 years"[PDat] AND 

English[lang] AND (infant[MeSH] OR child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH])) 

 62402 

#4 

Block 3 

 

(("family"[MeSH Terms]) OR family[Title/Abstract]) OR 

parents[Title/Abstract] AND ("last 10 years"[PDat] AND 

English[lang] AND (infant[MeSH] OR child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH])) 

118470 

#5 

Block 4 

(((((("professional patient relations"[MeSH Terms]) OR "nurse's 

role"[MeSH Terms]) OR "nursing"[MeSH Terms]) OR "patient 

centered care"[MeSH Terms]) OR nurse[Title/Abstract]) OR 

nurses[Title/Abstract]) OR nursing[Title/Abstract] AND ("last 

10 years"[PDat] AND English[lang] AND (infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR adolescent[MeSH]))  

24018 

 #1 AND #2 AND #4 100 

 #1 AND #3 AND #4 AND #5 282 

 

Söktermerna kategoriserades i fyra block: neoplasms, hope, family och professional-

patientrelation. I (tabell 1) synliggörs även block två med utökade söktermer (#3), vilket utgjorde 

flera antal träffar. Med hjälp av att blocken adderades med varandra avgränsades antalet artiklar 

till lämplig mängd för att kunna påbörja urvalet. Denna blockmetod användes även som strategi 

vid sökningen i CINAHL. För att kunna sammanlänka olika söktermer och block användes de 

Booleska sökoperatörerna AND och OR. Detta för att genom AND kunna kombinera två sökord 

och OR för att kunna söka på närbelägna begrepp vilket genererar i ett expanderat och 

specificerad sökträff (Kristensson, 2014). (Tabell 1) och (tabell 2) åskådliggör hur sökstrategin 

genomförts och gör sökningen reproducerbar. Ett få antal dubbletter påträffades av vissa artiklar i 

olika sökkombinationer och detta har tagits i beaktande vid antal lästa abstrakt, artiklar och vid 

inkluderingen av artiklar. Detta redovisas ej i tabellen.  
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Tabell 2. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffa

r 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderad

e artiklar 

PubMed 

191107 

("neoplasms"[MeSH 

Terms]) OR 

cancer[Title/Abstract]) 

AND ("hope"[MeSH 

Terms]) OR 

hope[Title/Abstract]) OR 

hopefulness[Title/Abstract] 

AND ("family"[MeSH 

Terms]) OR 

family[Title/Abstract]) OR 

parents[Title/Abstract])AN

D ("last 10 years"[PDat] 

AND English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

100 30 24 6 

PubMed 

191107 

("professional patient 

relations"[MeSH Terms]) 

OR "nurse's role"[MeSH 

Terms]) OR 

"nursing"[MeSH Terms]) 

OR "patient centered 

care"[MeSH Terms]) OR 

nurse[Title/Abstract]) OR 

nurses[Title/Abstract]) OR 

nursing[Title/Abstract]) 

AND ("neoplasms"[MeSH 

Terms]) OR 

cancer[Title/Abstract]) 

AND ("family"[MeSH 

Terms]) OR 

family[Title/Abstract]) OR 

parents[Title/Abstract]) 

AND ("hope"[MeSH 

Terms]) OR "adaptation, 

psychological"[MeSH 

Terms]) OR "attitude to 

death"[MeSH Terms]) OR 

"attitude to health"[MeSH 

Terms]) OR 

hope[Title/Abstract]) OR 

hopefulness[Title/Abstract]) 

OR coping[Title/Abstract]) 

AND ("last 10 years"[PDat] 

AND English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

282  30 21 1 
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child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

CINAHL 

191108 

(MH“Neoplasms+”) OR 

cancer AND ((MH “Hope”) 

OR (MH 

“Hopelessness”))OR hope 

OR hopefulness AND  (MH 

“Family+”) OR family OR 

parents AND ("last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

61 12 2 1 

CINAHL 

191108 

(MH“Neoplasms+”) OR 

cancer AND (MH 

“Family+”) OR family OR 

parents AND  

( (MH "Hope") OR (MH 

"Hopelessness") OR (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") OR (MH 

"Coping+") OR (MH 

"Attitude to Death+") OR 

(MH "Attitude to Illness+") 

OR (MH "Attitude to 

Health+") ) OR hope OR 

hopefulness OR coping 

AND 

( (MH "Professional-Patient 

Relations+") OR (MH 

"Nursing Role") OR (MH 

"Nurses+") OR (MH 

"Patient Centered Care") ) 

OR nurse OR nurses OR 

nursing AND ("last 10 

years"[PDat] AND 

English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

150 14 6 0 

PubMed  

191118 

("hope"[MeSH Terms]) OR 

hope[Title/Abstract]) OR 

hopefulness[Title/Abstract] 

AND (("neoplasms"[MeSH 

Terms]) OR 

cancer[Title/Abstract] AND 

AND "nursing care"[MeSH 

Terms]) OR nursing 

284 20 8 1 
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care[Title/Abstract]) OR 

"oncology nursing"[MeSH 

Terms]) OR oncology 

nursing[Title/Abstract]) 

AND ((("family"[MeSH 

Terms]) OR 

family[Title/Abstract]) OR 

parents[Title/Abstract] 

AND ("last 10 years"[PDat] 

AND English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

PubMed 

191118 

("hope"[MeSH Terms]) OR 

hope[Title/Abstract]) OR 

hopefulness[Title/Abstract] 

AND (("neoplasms"[MeSH 

Terms]) OR 

cancer[Title/Abstract] AND 

AND ((("family"[MeSH 

Terms]) OR 

family[Title/Abstract]) OR 

parents[Title/Abstract] 

AND Children with cancer 

[Title/Abstract) AND ("last 

10 years"[PDat] AND 

English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

35 10 6 2 

PubMed 

191118 

("neoplasms/nursing"[MeS

H Terms]) AND "nurse's 

role"[MeSH Terms]) AND 

"nurse patient 

relations"[MeSH Terms]) 

AND "oncology 

nursing"[MeSH Terms]) 

AND "pediatric 

nursing"[MeSH Terms] 

AND ("last 10 years"[PDat] 

AND English[lang] AND 

(infant[MeSH] OR 

child[MeSH] OR 

adolescent[MeSH]))) 

5 4 3 1 

TOTALT 917 120 70 12 
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Urvalet genomfördes i tre steg, en grovsållning, ett urvalsförfarande (tabell 2) och ett kritiskt 

granskande av inkluderande artiklar (bilaga B). Grovsållningen genomfördes av oss båda som 

först gjorde en genomläsning av samtliga titlar. De som granskades utefter titel och ansågs svara 

på syftet eller väckte ett fortsatt intresse för fördjupning valdes ut för fortsatt granskning av 

abstract. Vi arbetade utifrån konceptet bättre fria än att fälla genom den analytiska processen. 

Titel, abstract och fulltextartiklarna granskades i enlighet med Rosén (2012) av två oberoende 

granskare, i detta fall oss båda. Rosén (2012) menar att en potentiell studie bör granskas av flera 

för att undgå att relevanta artiklar selekteras bort.  

 

Gallringen av de bortvalda artiklarna baserades på irrelevans gällande population, syfte och 

metod i relation till vårt syfte och de specificerade urvalskriterierna. De utvalda artiklarna som 

granskats av båda lästes som fulltext i pappersform (Kristensson, 2014). Fanns inte fulltext 

tillgänglig beställdes artiklarna till Sophiahemmets Högskolas bibliotek. 

 

Manuell sökning 

Vi valde i denna litteraturöversikt att även använda oss utav manuella sökningar vid 

datainsamlingen för att finna relevanta artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. Detta 

menar Östlundh (2017) kan vara en bra metod att använda för att hitta artiklar som inte funnits 

via en databassökning. Dessa manuella sökningar gjordes genom så kallad “snowballing” metod 

som innefattar att artikeln hittas via andras artiklar referenslista. På detta sätt kan artiklar som är 

relevanta för ämnen finnas (Kristensson, 2014). Den manuella sökningen resulterade i fem 

artiklar som alla föll inom ramen för våra bestämda inklusion- och exklusionskriterier, dessa är 

markerade i referenslistan med **. 

Kvalitetsgranskning  

När de utvalda artiklarna granskades utgick vi ifrån olika granskningskriterier för att kunna 

exkludera de artiklar som ej var relevanta (Rosén, 2017). För att kunna göra en tillförlitlig 

systematisk granskning användes granskningsmallar där granskningskriterier var av stor vikt i 

urvalet av relevanta artiklar (Kristensson, 2014).  

 

Vid kvalitetsgranskningen av dessa artiklar användes Sophiahemmet Högskolas granskningsmall 

som var ett 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, bilaga A). Detta var en process 

som utgick från tre kvalitetskategorier: I (hög kvalitet), II (medel kvalitet) och III (låg kvalitet). 

Kategori I utmärkte en väl genomförd studie som hade tillräckligt med deltagare för att kunna 

besvara den väldefinierade frågeställningen och hade en tung vetenskaplig förankring med 

användning av adekvata metoder. Kategori II avsåg många kriterier från kategori I men inte alla. 

Dock bedömdes likväl kategori II att ha tillräcklig med kvalitet för att kunna användas i 

resultatdelen. Detta till skillnad från kategori III som utgjorde en för svag kvalitet för att kunna 

nyttjas. Kategori III har få deltagare med i studien och har därmed vagt formulerad frågeställning 

(Berg et al., 1999; Willman et al., 2016). Vi valde att endast inkludera artiklar som uppfyllde 

kriterierna för kategori I och II i syfte att erhålla en tillförlitlig litteraturöversikt. Alla artiklar 

granskades av oss båda för att upprätthålla hög kvalité och objektivitet, dessa artiklar påträffas i 

(bilaga B) för att påvisa relevansen av artiklarna utefter litteraturöversiktens syfte och 

problemformulering.  
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Dataanalys 

Genom att arbeta individuellt med färgpennor och noteringslappar markerades och skrevs 

anteckningar på de som vi individuellt fann relevant. Med motiveringen att undvika påverkan av 

varandras åsikter lästes allt enskilt för att sedan diskuteras tillsammans. Detta bidrog till att bästa 

möjliga objektivitet (Kristensson, 2014) och transparens upprätthölls. För att enkelt sammanställa 

resultatet samt se likheter och skillnader mellan de 17 inkluderade artiklar användes en integrerad 

analys. Enligt Kristensson (2014) är en integrerad analys ett tillvägagångssätt som bidrar till att 

resultatet presenteras överskådligt. För att tillämpa denna analys arbetade vi utifrån tre steg. Steg 

ett handlade om att identifiera likheter och skillnader i resultatet av artiklarna. I steg två 

kategoriserades resultaten i olika färger beroende på vad artikeln påvisade. De olika färgerna 

representerade underkategorier. Kategorierna i föregående steg var grundläggande för att steg tre 

skulle kunna genomföras. Steg tre innefattade sammanställningar av resultaten utifrån de 

identifierade kategorierna.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Vid forskning som avser människor finns det lagar att förhålla sig till. Den forskningsetiska 

lagstiftningen i Sverige stadgas framförallt av Lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS, 2003:460). Syftet med lagen är att skydda respekten för människovärdet och 

beakta de mänskliga rättigheterna. Det måste alltid finnas en mening med forskningen; varför den 

ska utföras och till vilken nytta (Kjellström, 2017). Detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till 

eftersom det krävs människor för att kunna bedriva den medicinska forskningen framåt 

(Kristensson, 2014). I ett forskningsarbete måste människans personliga integritet skyddas och 

detta görs genom Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204) som skyddar hanteringen av 

personuppgifter under och efter en avslutad forskning. Ett tillvägagångssätt för att kunna bedriva 

etisk korrekt forskning är att beakta fyra aspekter: autonomiprincipen, nyttoprincipen, inte-skada 

principen och rättviseprincipen. Aspekterna innefattar faktorer som individens rätt till 

självbestämmande, ställningstagande gällande forskningens nytta i relation till risk-/skada eller 

obehag, att möjliga skadefaktorer minskas samt att alla medverkande behandlas med lika villkor 

(Kristensson, 2014). 
 

Denna studie byggde på en icke-systematisk litteraturöversikt som sammanställde redan 

publicerad forskning. Det primära ansvaret var att säkerställa att forskarna av de insamlade 

artiklarna hade arbetat utifrån ett forskningsetiskt perspektiv. Enligt den svenska lagstiftningen 

genomgår all forskning med hjälp av människor en etisk kommitté som godkänner att 

genomförandet sker i enlighet med de fyra ovannämnda principer (CODEX, 2019). Det var av 

värde att vi hade ett forskningsetiskt ställningstagande även fast vår litteraturöversikt inte 

behövde genomgå någon etisk prövning eftersom denna litteraturöversikt var på grundnivå. 

Kristensson (2014) skriver att de artiklar som ska används i litteraturöversikten bör vara etiskt 

korrekta och försvarbara vilket var en aspekt vi beaktade och arbetade utifrån. Genom ett 

objektivt perspektiv upprätthöll vi tillförlitlighet genom att inte förvränga, kopiera eller 

presentera felaktiga data. 

 

Forskning där barn är inblandade kan ur ett etiskt perspektiv vara problematiskt och sårbart. Detta 

på grund av att barn är en utsatt grupp i samhället och som ej har förmågan att kunna bedöma 

risker, förutse konsekvenser och bli påverkade av alla inblandade (CODEX, 2018). I Lagen om 

etikprövning (SFS, 2003:460), stadgas i 18 § att vårdnadshavarna som beslutsfattande gällande 

samtycke till forskning. Dock menar CODEX (2018) att forskare bör ge information 

åldersanpassat till barnet i största möjliga mån.   
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RESULTAT  

Datainsamlingen genererade i artiklar från Kanada, Sverige, USA, Turkiet och Kina. Elva artiklar 

av kvalitativ metod, fyra artiklar av kvantitativ metod och två av mixad metod. Datasökningen 

och kvalitetsgranskningen genererade i 17 artiklar som genom den integrerade analysen 

resulterade i tre huvudkategorier med subkategorier (tabell 3). 

 

Tabell 3. Presentation av resultatanalys  

Kategorier Subkategorier 

Familjers upplevelser av hoppets betydelse 

i vården 
• Hopp utifrån positivt tänkande  

• Hopp utifrån framtiden  

• Hopp utifrån tro  

Familjers upplevelser av hoppets intensitet 

 

 

Familjers upplevelser av vilka faktorer som 

främjar hopp 
• Bemötande 

• Stöd 

• Information  

Familjers upplevelser av hoppets betydelse i vården 

Hopp utifrån positivt tänkande 

Att känna tro, tänka positivt och att ha hopp var känslor som fick föräldrar att känna styrka till att 

fortsätta kämpa. Oavsett hur mödosamma dagarna kunde vara, var det av vikt att aldrig ge upp 

hoppet (Fletcher, Schneider & Harry, 2010). Hoppet hos föräldrarna i Kamihara, Nyborn, Olcese, 

Nickerson och Macks (2015) artikel baserades framförallt på barnets välmående som utgjordes av 

bra livskvalité, inget lidande och ett normalt lyckligt liv. Bally et al. (2014) observerade hos 

flertalet föräldrar att de grundläggande faktorerna för hoppet var deras upplevelser av barnets 

hälsa, hopp och liv. En förälder menade på att få uppleva sitt barn glad och hälsosam påverkade 

den positiva energin och därmed hoppet. Vidare i Gårdling, Törnqvist, Edwinsson Månsson och 

Hallström (2017) ökade hoppet genom känslan av kontroll. För att bibehålla hoppet var en 

strategi att ta en dag i taget och inte falla ned i hopplösheten. Hoppet om barnets tillfrisknande 

var alltid närvarande (Fletcher et al., 2010; Kamihara et al., 2015). Att känna tro till något större, 

positivt tänkande eller känslan av hoppfullhet gav föräldrar styrkan att fortsätta leva och kämpa, 

både under och efter behandling oavsett om barnet överlevde eller ej (Fletcher et al., 2010). Bally 

et al. (2014) definierade föräldrarnas hopp som en kraftfull källa som gav dem styrka. Hoppet 

hjälpte föräldrarna att erhålla ett positivt och meningsfullt perspektiv under behandlingen och 

inför framtiden. I en artikel fick en förälder beskriva betydelsen av hopp, hen ansåg att “Hope is 

knowing that there is always a possibility and I mean that in an optimistic way” [Kursivering 

tillfogad] (Conway, Pantaleao & Popp, 2017, s. 432). Utifrån ytterligare perspektiv beskrev 

Kenne Reder & Serwint (2009) att sjuksköterskan endast bedömde föräldrars hopp som en 

fantastisk tillgång om det var medvetna och hade sanningsenlig information.  

 

Hopp utifrån framtiden  

Tre artiklar påvisade att under hela behandlingen var det enda bibehållna hoppet för alla föräldrar 

att barnen skulle bli botade och återställda (Kamihara et al., 2015; Gårdling et al., 2017; Granek 

et al., 2013). Kenne Reder och Serwint (2009) beskrev föräldrar som bärare av hoppet där 

hoppets betydelse var en hörnsten i beslutstagandet. Kamihara et al. (2015) skrev att flertalet 

föräldrar önskade att även syskonen till det drabbade barnet fick erhålla hopp. Likväl att de barn 

som i framtiden drabbas av cancer får en fungerande behandling. Föräldrarna belyste även värdet 

av att känna hoppfullhet för deras egen skull, för att inte ge sig hän till den tillvaron som 
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situationen medförde. I den surrealistiska situationen beskrev ett par föräldrar att de hoppades på 

ett mirakel som de var medvetna om inte skulle inträffa (Kamihara et al., 2015). Vid de tillfällen 

ett barn reagerade positivt på behandlingen fick det stor påverkan på föräldrarnas hoppfullhet 

(Gårdling et al., 2017; Granek et al., 2013). De föräldrar som förstod att det var minskad 

sannolikhet att barnet skulle överleva, definierade att framtidshoppet påverkade deras inre kraft 

och motivation att fortsätta genom hela behandlingen (Granek et al., 2013). Den inre kraft som 

påverkats av hoppet fungerade som vägledning “hope guides me when nothing is written in 

stone” [kursivering tillfogad] (Bally et al., 2014, s.367). Nittio procent (Conway et al., 2017) av 

familjerna till ett cancersjukt barn påstod att hoppet var ytterst viktigt för att kunna hantera 

diagnosen (Conway et al., 2017; Kenne Reder & Serwint, 2009). 

 

Hoppet var en av de tre faktorer föräldrar rankade som en viktig komponent i beslutstagandet 

mellan aggressiv strålbehandling eller palliativ vård. Det identifierades som en nyckelfaktor och 

stod i korrelation med en ökad överlevnad och barnets livskvalité (Tomlinson et al., 2011). När 

hoppet om fungerande behandling var nedbrutet lämnades föräldrarna i en återvändsgränd där 

kontrollen och de tidigare behandlingsalternativen försvann. Föräldrarna hoppades på ett mirakel 

och försökte i desperation göra allt i deras makt för att rädda sitt barn även fast det visste att det 

var förgäves (Lou, Mu, Wong, & Mao, 2014).  När överlevnad inte längre var ett alternativ blev 

fokus istället på att minska lidandet genom palliativ vård. I acceptansen av den nya situationen 

blev det viktigaste för bibehållandet av föräldrarnas hopp att genom ökad livskvalité säkerställa 

att barnet var tillfreds och sorgfri (Tomlinson et al., 2011). När döden var oundviklig stod 

föräldrarna inför det värsta tänkbara; att berätta för sitt barn att inga alternativ till behandling 

återstod. Flertalet föräldrar använde sig av metaforer för att kunna beskriva cancern och döden. 

Det visade sig att alla barn i studien oavsett ålder förstod döden samt dess betydelse och barnen 

visade rädsla inför döden såväl en fruktan om att bli lämnad ensam (Tomlinson et al., 2011). 

 

Hopp utifrån tro 

Det som hjälpte både föräldrar och barn mot denna rädsla var tron på en Gud. Tilltron till Gud 

bistod barnen till att känna ett inre lugn som motverkade dödsångest och rädsla. I Conway et al. 

(2017) framkom det att 34 procent av de intervjuade föräldrarna relaterade sitt hopp till en tro, en 

Gud. De beskrev det som att de kunde förlita sig på att Gud hade en plan för barnet och familjen. 

Tron på någonting större gav föräldrarna hopp och positiv mening med livet efter barnets 

bortgång. Det var viktigt för familjen att säkerställa att barnet lämnade denna jord i frid och 

hoppet om att ses igen var det som gav tröst (Lou et al., 2014).  

Familjers upplevelser av hoppets intensitet 

Acceptans var en komponent som föräldrarna ansåg upprätthöll hoppet. Att acceptera diagnosen 

och vad sjukdomen medförde påverkade hur föräldrarna kunde hantera situationen (Bally et al., 

2014). De föräldrar som upplevde svårigheter gällande acceptans och anpassning till 

cancerdiagnosen visade sig ha lägre hoppfullhet inför framtiden, därav belystes vikten av att 

främja hopp genom att hjälpa föräldrar att finna sig i den nya vardagen (Popp, Conway & 

Pantaleao, 2015; Lou et al., 2014). 

 

Bally et al. (2014) menade att familjerna påverkades av sitt individuella barns psykiska och 

fysiska reaktion på behandlingen och beskrev behandlingen som:  
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“The treatment of childhood cancer exposed parents and their families to “a rollercoaster 

ride” that included many highs and lows and was accompanied by feelings of shock, fear, 

uncertainty, lack of knowledge about and experience with childhood cancer, and by seeing 

their child suffering”. [Kursivering tillfogad] (Bally et al., 2014, s.366)  

 

Föräldrarna tvingades genomgå olika känslomässiga skeden i den berg- och dalbana som cancern 

medförde där varje trappsteg nedåt ledde till känslor som desperation, hjälplöshet och rädsla (Lou 

et al., 2014). Vid de genomförda intervjuerna av Granek et al. (2013) fluktuerade intensiteten av 

hoppet vilket även stärks av Bally et al. (2014). Från att hoppet vid första tidpunkten beskrevs 

som ett långt och hälsosamt liv, utvecklades det senare vid tidpunkt två och tre till 

framtidsförhoppningar (Granek et al., 2013). En kvalitativ artikel tog upp att 78 procent av 

föräldrarnas hopp antingen var densamma under hela behandlingen eller ökade. Däremot menade 

20 procent att deras hoppfullhet baserades på vad som hände under behandlingens gång vilket 

resulterade i att hoppet fluktuerade (Conway et al., 2017).  

 

Under de låga perioderna upplevde föräldrarna ångest och depression, dessa upplevda känslor 

stod i korrelation med ökad negativitet. Den ökade negativiteten grundade sig i “tänk om”-tankar 

som förberedde dem på det värsta tänkbara. I dessa situationer var det hoppet som fick 

föräldrarna att acceptera och åka med på den berg- och dalbana de befann sig. Dessutom gjorde 

hoppet att familjerna kunde återfå positiv energi om en ljus framtid. Vidare menade Germann, 

Leonard, Heath, Stewart och Leavey (2017) att hög hoppfullhet inte är ett skydd mot depressiva 

symtom men å andra sidan genererade hög hoppfullhet i minskade ångestsymtom. Kostak och 

Avci (2013) stärker ytterligare att depression och hopplöshet står i korrelation med varandra. I en 

annan kvalitativ artikel kategoriserades mammorna i fyra grupper baserat på olika nivåer av 

osäkerhet och ångest. Resultatet visade att grupp nummer tre, som hade de lägsta nivåerna av 

osäkerhet och ångest hade signifikanta skillnader i upplevelsen av hopp. Ett samband mellan låg 

osäkerhet och ångest resulterade i hög hoppfullhet och bästa upplevda livskvalitén i jämfört med 

de andra grupperna (Liu & Hsing Yeh, 2010). En annan aspekt beträffande mödrar till barn med 

cancer var att de påvisades en högre hopplöshet och depressiva symtom än hos papporna. 

Statistiken konstaterade att papporna med lägre inkomst hade tre gånger högre poäng vid mätning 

av hopplöshet och depression (Kostak & Avci, 2013).  

Familjers upplevelser av vilka faktorer som främjar hopp  

Att vara involverad i ens barns cancerdiagnos och behandling påverkade alla familjemedlemmar. 

Flertalet intervjuer med föräldrar och syskon påvisade vilken krävande period de upplevt (Björk, 

Wiebe & Hallström, 2009) Barnen i Cantrell och Matula (2009) ansåg vikten i att sjuksköterskan 

integrerade familjen i omvårdnaden.  

 

Bemötande 

De familjer som hade det svårare att erhålla hopp under den berg- och dalbana som Bally et al. 

(2014) beskrev var i behov av att sjuksköterskan identifierade dessa familjer samt stötta utifrån 

de komponenter som influerade hopp. Björk et al. (2009) påvisade i sin artikel hur meningsfullt 

det var att bemöta föräldrar till det drabbade barnet med empati och förståelse. Konsekvenserna 

när ett empatiskt bemötande inte upprätthölls från personalen resulterade i känslor av ensamhet 

och avskärmning. Detta upplevdes framförallt när flertalet aktörer var involverade i barnets 

omvårdnad. När personalen var stressad tvekade föräldrarna på att ställa frågor och en distans 

mellan personal och familjemedlemmar uppstod. Detta stärks även av Conway et al. (2017) där 

femtio procent av de föräldrar som intervjuades angav att de faktorer som hade inverkan på 

hoppet var sjuksköterskan och resterande vårdpersonals omtänksamhet, positiva och betryggande 
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bemötande gentemot barnen och familjerna. Ur de cancerdrabbade barnens perspektiv definierade 

de att sjuksköterskan var en positiv och betydelsefull person under deras vårdtid. Detta stärks 

ytterligare i Cantrell och Matula (2009) resultat som påvisade skillnaden mellan barns 

upplevelser när de vårdats på en pediatrisk onkologisk avdelning eller en vuxen avdelning med 

onkologisk inriktning. De barn som vårdats på den icke-pediatriska avdelningen hade negativa 

upplevelser av sjuksköterskans omvårdnad. Flertalet barn uppskattade att sjuksköterskan genuint 

brydde sig vilket visade sig genom gester som hjälpte barnen att handskas med situationen i olika 

bemärkelser. Ett barn uttryckte sitt missnöje beträffande doktorerna och strålbehandlingen men 

belyste sjuksköterskan som den profession som genuint brydde sig och skapade en lekfull och 

trygg miljö (Cantrell & Matula, 2009).  

 

Stöd 

Familjerna tyckte att en nära relation till släkt, vänner och vårdpersonal hade en positiv påverkan. 

De menade att desto fler personer som omgav familjen, desto mer hopp främjades (Bally et al., 

2014; Lou et al., 2014; Björk et al., 2009). När det cancerdrabbade barnet närmade sig livets slut 

blev sjuksköterskan den gestalt som hjälpte familjen att fortsätta kämpa. Genom att lyssna, ge 

vård och omtanke till barnet och dela med sig av erfarenheter, kunde sjuksköterskan stötta 

familjen och ge avlastning av den börda som de ofrivilligt bar på (Lou et al., 2014). Däremot ville 

familjerna själva inte be om hjälp men dem uppskattade när hjälpen erbjöds. Syskonen till de 

cancerdrabbade barnen lyfte även vikten i att få stöttning från sina föräldrar och vänner (Björk et 

al., 2009). Liu och Hsing Yeh (2010) menade att vid påträffandet av osäkra och ångestladdade 

familjer behövdes stöttning i hanteringen av situationen, osäkerheten och ångesten. Detta för att 

främja bättre livskvalité och hopp. I Björk et al. (2009) artikel presenterades de cancerdrabbade 

barnens perspektiv på stöd. Barnen uppskattade möjligheten att få leka med syskon och 

vårdpersonal samt även få möjlighet att gå i lekterapi som visade sig ha positiva effekter på 

hoppet. 

 

Information 

En annan faktor som var betydelsefull för föräldrarnas hopp var att få kunskap, information och 

erfarenhet om barnets cancer och den individuella behandlingsplanen.  

Familjemedlemmarna upplevde att öppen kommunikation var en stöttande åtgärd i den 

omfattande vården kring deras cancersjuka barn. Familjerna uttalade delaktigheten i vården 

oavsett bra eller dåliga nyheter samt tillräckligt med kunskap och information om vad som 

komma skall som en specifik komponent för ökad hoppfullhet (Bally et al., 2014; Conway et al., 

2017). Föräldrarna ansåg att informationen ska ges med ett empatiskt och förståeligt 

tillvägagångssätt. Statistiken visade att majoriteten av familjerna ansåg att de kunde yttra sitt 

hopp och oro till vårdpersonalen och känna att de blev bekräftade. Däremot upplevde en tredjedel 

av föräldrarna att de inte kunde uttrycka sina känslor och funderingar samt att de inte var 

involverad i sitt barns vård. För att föräldrar och barn skulle kunna stötta varandra ansåg de att all 

information bör ges i samråd (Feraco et al., 2017). Jalmsell, Lövgren, Kreicbergs, Henter och 

Frost (2016) belyser barnens perspektiv på erhållandet av information. De ansåg att all 

information skulle ges på ett lugnt och respektfullt sätt och framställandet av negativ information 

skulle vara väl balanserat med tröstande behandlingsplaner. Barnen uttryckte även ett behov av 

hoppet för att kunna fortsätta kampen mot cancern. De beskrev det som en metafor, en tävling, 

som de behövde vinna oavsett prognos. 
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva familjers upplevelser av hopp i vården av ett 

cancersjukt barn. Litteraturöversiktens resultat visade att familjers behov av hopp hade 

signifikant betydelse under hela vårdprocessen. Resultatet kategoriserades i tre huvudfynd: 

Familjers upplevelser av hoppet i vården, familjers upplevelser av hoppets intensitet samt 

familjers upplevelser av vilka faktorer som främjar hopp. Det första huvudfyndet visade på 

hoppets betydelse i vården ur föräldrars perspektiv. Familjers upplevelser av hoppets intensitet 

anknyter till problemformuleringen, vad för konsekvenser avsaknaden av hopp bidrar med samt 

att komponenten acceptans hade en betydande funktion i upprätthållandet av hoppet. Den sista 

kategorin exemplifierade de tre faktorer som familjerna identifierade i omvårdnaden med 

korrelation till främjandet av hoppet.  

 

Resultatet visade att föräldrarna beskrev hoppet som en signifikant komponent i omvårdnaden av 

det cancersjuka barnet och att hoppet var kopplat till att barnet skulle bli botad och återställd. 

Havel (2012) beskriver att hoppet definierar vår livssyn och Willman (2014) menar att hoppet har 

betydelse i individens egna upplevelse av hälsa. Ur ett familjeperspektiv beskrevs hoppet i 

resultatet som direkt kopplat till barnets välmående och var således inte grundat på barnets 

cancerdiagnos, vilket även Benzein (2017) styrker. Varje individ i familjen har en inverkan på 

varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2015), detta stärker tidigare resonemang om att 

familjens hopp har ett samband med barnets välmående. Resultatet visade på att familjernas 

upplevelse av hopp fluktuerade från tillfället när diagnosen konstaterades, under och efter hela 

vårdprocessen. Det återfanns inget samband mellan resultatartiklarna och specifika stadier under 

behandlingsprocessen och dess positiva eller negativa påverkan på hoppet. En förälder i resultatet 

beskrev hoppet som ett dynamiskt tillstånd som plötsligt kunde ändra riktning i korrelation till 

sjukdomen och behandlingens progress. Däremot skriver Ångström-Brännström, Norberg, 

Strandberg, Söderberg och Dahlkvist (2010) att föräldrarna upplevde för första gången hopp när 

behandlingen kunde fortskrida med ett positivt utfall. Vårt resultat tydde däremot på att hoppet 

förekom från början till slut men ommodifierades och fick nya innebörder.   

 

Två resultatartiklar relaterade hoppet till en gud och denna tilltro minskade rädsla och dödsångest 

hos barnen. Flertalet föräldrar menade att Gud hade en plan för både barnet och familjen. 

Däremot belyser Proserpio et al. (2019) betydelsen av religion i en ytterligare aspekt. De barn 

med religiös bakgrund och som drabbats av cancer upplevde istället en misstro eftersom Gud 

tycks ha svikit dem. “Why doesn’t God do something? Why me?” [kursivering tillfogad] 

(Proserpio et al. 2019, s. 528). För att barn och föräldrar med religiös tro ska kunna ha fortsatt 

hopp, anser Prosperpio et al. (2019) att vårdpersonal med hjälp av ett positivt synsätt på Gud kan 

bidra till ett fortsatt hopp. Sabanciogullari och Taskin Yilmaz (2019) stärker resonemanget vidare 

eftersom tilltro till en Gud kan vara ett effektivt stöd till att uppleva hanterbarhet hos patienter 

som genomgår cancerbehandling.   

 

Resultatet påvisade att de föräldrar som ej kunde anpassa sig och acceptera den nya situationen 

som cancerdiagnosen medförde, visade sig ha lägre hoppfullhet. Aacceptans var en 

upprätthållande komponent i bevarandet av hoppet vilket även Broadhurst och Harrington (2015) 

stödjer. Därmed har acceptans en betydelsefull roll i bibehållandet av hoppet eftersom det i annat 

fall fick konsekvenser i hoppets intensitet. Öztunc et al. (2013) menar att hoppet påverkar 

motivationen och hanterbarheten vid cancerbehandlingen och motverkar känslor som hopplöshet 

och nedstämdhet som cancer annars kan medföra. Ett hopp som ambulerar kan enligt Nierop-van 

Baalen et al. (2016) resultera i viljan att avsluta behandlingen. Resultatet i denna litteraturöversikt 
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bevisar att hög hoppfullhet inte var ett skydd mot depressiva symptom dock hade det en 

reducerande effekt på ångest. Däremot menar Nierop-van Baalen et al. (2016) att hoppet faktiskt 

påverkar depression och kan motverkas genom främjandet av hoppet. En ytterligare faktor som 

minskar ångest är att få delge andra familjer i samma situation med positiva och negativa 

erfarenheter (Ångström-Brännström et al., 2019). Enligt Tutton et al. (2009) är sjuksköterskan 

den som har en avgörande roll i främjandet av hoppet och enligt vårt resultat behöver 

sjuksköterskan kunna identifiera de familjer som har ett bristande hopp. Således behövs en 

medvetenhet angående den auktoritet som hälso- och sjukvårdspersonal generellt besitter 

eftersom vårdpersonal kan genom sitt bemötande främja, bevara eller förstöra hoppet (Tutton et 

al., 2009).  

 

Både denna litteraturöversikts resultat och Tutton et al. (2009) ansåg att sjuksköterskan var den 

profession som kunde identifiera familjer med risk att förlora hoppet. Föräldrarna ansåg att 

sjuksköterskan kunde med hjälp av förståelse och stöttning influera deras hopp. Flertalet syskon 

upplever att vårdpersonal bör fokusera på de positiva aspekterna i de besvärligaste stunderna för 

att påverka hoppets intensitet (Lövgren, Bylund-Grenklo, Jalmsell, Eilegård Wallin & 

Kreichbergs, 2015). Enligt Ping et al. (2018) kan sjuksköterskan främja både hopp och glädje i 

alla de situationer som anses tragiska. Vilket även 44 procent av syskonen i Lövgren et al. (2015) 

påstår eftersom positivitet och glädje befrämjar deras hopp. Fortsättningsvis menar Selander 

(2017) att glädje är en faktor hos alla individer som resulterar i ökat hopp vilket i sin tur påverkar 

känslan av mening. Resultatet påvisade hur meningsfullt det var att bemöta föräldrar till det 

drabbade barnet med empati och förståelse. Femtio procent av de föräldrar som intervjuades 

angav att de faktorer som hade inverkan på hoppet var sjuksköterskan och resterande 

vårdpersonals omtänksamhet, positiva och betryggande bemötande gentemot barnen och 

familjerna. Tutton et al. (2009) menar att vårdpersonalens medvetenhet kring hoppets betydelse 

och bemötande kan påverka tillfrisknandet positivt. Vårt resultat belyste att ett icke empatiskt 

bemötande resulterade ensamhet och avskärmning vilket framförallt upplevdes när flertalet 

aktörer var involverade i barnets omvårdnad. Familjerna i Ångström-Brännström et al. (2010) 

menar att en trygghet främjas när de får erhålla en och samma sjuksköterska eftersom det ger en 

pålitlighet och kontinuitet i vårdandet.  

 

Resultatet visade att barnen såg sjuksköterskan som den gestalt inom sjukvården, som genom ett 

betryggande och lekfullt tillvägagångssätt var bäst lämpad att ge pediatrisk omvårdnad. Detta 

stärks ytterligare av Broadhurst och Harrington (2015) som påvisar att familjerna anser 

sjuksköterskan som bäst lämpad för främjandet av hoppet. Däremot visade resultatet att 

sjukvårdpersonalen tenderade att relatera hoppet till positiva utfall. Ett par sjuksköterskor 

påvisade svårigheten med att främja hopp när prognosen såg dålig ut; medan andra belyste vikten 

av att alltid främja familjens hopp oavsett situation. Sjuksköterskorna identifierade speciellt 

svårigheter att hantera situationen när föräldrar med anledning av hoppet valde att fortsätta 

behandling, trots att detta förlängde lidandet hos barnet. Förklaringen till detta kan vara att 

föräldrars och sjuksköterskans uppfattning på vilka beståndsdelar som är essentiella i 

beslutstagandet skiljer sig åt och därmed påverkar vilken behandling som är lämpligast. 

Sjuksköterskorna tyckte att barnens livskvalité, den ökade överlevnaden och familjens livskvalité 

var faktorer som var viktigast att ta ställning till vid beslutandet. De graderade hoppet till en fyra 

av sex i jämförelse med föräldrarna som värderade hoppet som den högsta faktorn. 

Fortsättningsvis menar Kvåle och Synnes (2013) att sjuksköterskan kan stötta både barn och 

föräldrar att känna meningsfullhet genom att observera och beakta varje individs önskningar i 

vården. Sammanfattningsvis ansåg familjerna sjuksköterskans omvårdnadskompetens som en 

faktor i främjandet av hoppet, dock behövde ett beaktningstagande tas av sjuksköterskan kring 

föräldrar och syskons behov i omvårdnaden.  
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I resultatet påpekade sjuksköterskan att föräldrars hopp var en fantastisk tillgång dock uttrycktes 

en oro kring hoppet hos föräldrar som inte fått tillräcklig och sanningsenlig information.  

Baserat på familjers upplevelser ville sjuksköterskorna garantera sig om att föräldrarna fått all 

information samt var medvetna om att det dem hoppades på sannolikt inte skulle komma att 

inträffa. Detta eftersom hoppet annars kunde bli ogynnsamt för alla inblandade. 

Informationsöverföringen mellan sjuksköterskan och patient är en utav sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Genom att ge tydlig, upprepande och 

ärlig information kan dessa situationer göras begripliga. Begriplighet är dessutom en av tre 

komponenter i KASAM (Langius-Eklöf, 2014) och enligt Coyne, Amory, Gibson och Kiernan 

(2016) ska all information till familjer med ett cancersjukt barn ges med ett öppet och ärligt 

tillvägagångssätt. Denna riktlinje framställdes på grund av cancerbehandlingens osäkerhet, 

komplexitet och de livshotande konsekvenserna. Detta tillvägagångssätt ansågs vara det mest 

lämpade eftersom resultaten visade på ökad förståelse och minskad ångest. Barnen i resultatet 

konstaterade vikten av att informationen balanserades med möjlighet till ett fortsatt hopp. Detta 

perspektiv behandlas även av Coyne et al. (2016) där föräldrar till yngre barn som på grund av 

sin ålder har svårigheter att hantera och förstå informationen. Dessa föräldrar värnade istället om 

barnens hopp och tro eftersom de ansåg att för öppen information kunde fördärva dem. Trettiotre 

procent av syskonen till de cancerdrabbade barnen ansåg att informationen kunde ges på ett 

lekfullt tillvägagångssätt med emojis och tecknade bilder (Lövgren et al., 2015). 

Sammanfattningsvis var information en nyckelfaktor för förståelse att erhålla en begriplighet i 

situationen. Sjuksköterskan behövde anpassa informationsöverföringen beroende på individen, 

exempelvis fann föräldrar att öppen- och ärlighet är viktiga komponenter medan barn ville erhålla 

informationen lekfullt.   

 

Resultatet visade att familjernas upplevelser av vilka faktorer som främjade hoppet var bland 

annat att erhålla stöd, både från personal och närstående. Ångström-Brännström et al. (2010) 

menar att känna kamratskap med andra familjer på avdelningen gynnar i en känsla av stöd. 

Genom att stötta patienten och dess familj kan sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

åstadkomma hanterbarhet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). Enligt Svensk 

Sjuksköterskeförening (2014) och ICN:s etiska kod är ett av sjuksköterskans ansvarsområden att 

lindra lidande. Vilket Kvåle och Synnes (2013) menar påverkar främjandet och bibehållandet av 

hanterbarheten. Upplevelsen av hanterbarhet kan inbringa känslan av delaktighet, vilket i sin tur 

resulterar i meningsfullhet. För att kunna främja meningsfullhet bör en positiv anda och viljan att 

vårda tillämpas av personalen (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014). De tre komponenter som utgör 

KASAM; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är förenade med varandra (Langius-

Eklöf & Sundberg, 2014; Kvåle & Synnes, 2013). Därför är de av vikt att sjuksköterskan 

förstärker dessa tre komponenter framförallt för patienter med cancer. Personer med hög 

KASAM kommer till största sannolikhet kunna påverka sin egen vård vilket ytterligare genererar 

kontroll (Fok, Chair & Lopez, 2005). Vidare påvisade en resultatartikel att känslan av kontroll 

expanderar hoppet.  

 

En artikel i litteraturöversiktens resultat visade att konsekvenserna av en lägre finansiell status 

genererade i ökad ångest och depression. Att ekonomi och psykisk hälsa har ett samband stärks 

ytterligare av Sareen, Afifi och McMillan (2011) som menar att en låg inkomst hör ihop med 

psykisk ohälsa. Resultatartikeln menade att hoppet kunde motverka depression och ångest. Detta 

stärks av Ping et al. (2018) som menar att hoppet minskar ångest samt depressioner och bidrar 

därigenom till bättre psykisk hälsa. Resultatartikeln menade på att ett ekonomiskt stöd till de 

familjer med låg ekonomisk status kunde därmed minska depression och hopplöshet hos föräldrar 

vars barn drabbats av cancer. Eftersom Sveriges sjukvårdsystem inte grundar sig utifrån 
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befolkningens ekonomiska förutsättningar ger det möjlighet till att ge vård på lika villkor för alla 

invånare (SFS, 2017:30). Denna litteraturöversikt belyste ytterligare vilka konsekvenser en 

ojämlik vård bidrar till. För att minska psykiskt relaterbara sjukdomar behöver sjukvården 

tillgängliggöras för alla vilket var ett av de globala delmålen (3.8) i Förenta Nationernas (FN) 

agenda 2030. De globala målen FN utformat är för att världens alla länder ska uppnå en hållbar 

utveckling tillsammans. Delmålet menar att samhället gynnas och utvecklas genom att 

sjukvården arbetar med insatser för att skapa en god hälsa hos befolkningen (United Nation, u.å). 

Denna studie har därmed en samhällsrelevans och en medvetenhet kring hållbar utveckling 

eftersom det påvisats att individens ekonomi har påverkan på hens hälsa (United Nation, u.å)  

 

Till sist ansåg vi att litteraturöversiktens syfte var besvarat eftersom resultatet utgick ifrån 

familjer till ett cancersjukt barns upplevelser av hopp.  

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt var den design som ansågs vara mest lämpad utifrån uppgiften att beskriva ett 

överskådligt perspektiv över nuvarande forskningsläge (Rosén, 2017). Denna design 

möjliggjorde ett visst antal urval av de studier som tidigare genomförts inom valt syfte och 

problemområde (Kristensson, 2014). Eftersom icke-systematiska litteraturöversikter baseras på 

ett begränsat antal artiklar finns därmed en risk att de utvalda artiklarna är selekterade utifrån 

teorier vars intention stärker hypotesen (Forsberg & Wengström, 2016). För att motverka detta i 

litteraturöversikten arbetade vi utifrån en systematisk process och sökning som enligt Henricsson 

(2017) minskade risken för selektion. Valet av en litteraturöversikt gav möjlighet att nyttja både 

kvalitativa studier och kvantitativa studier. Möjligheten att använda både kvalitativa och 

kvantitativa studier gav litteraturöversikten ett varierat resultatfokus och ett bredare perspektiv 

för att få ett omfattat svar på syftet (Kristensson, 2014). Enligt Rosén (2017) stärkte det därmed 

trovärdigheten av arbetet genom användandet av både kvalitativa och kvantitativa metoder. I 

denna litteraturöversikt användes 11 kvalitativa, fyra kvantitativa och två av mixad metod. 

Trovärdigheten i arbetet hade ökat ytterligare om fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa 

studier hade varit jämlikt. Litteraturöversiktens resultat hade då fått en mer varierat resultat och 

haft ett ännu bredare perspektiv. För att öka den vetenskapliga tyngden ytterligare hade 

användandet av en systematisk litteraturöversikt kunna användas (Forsberg & Wengström, 2016). 

Kristensson (2014) skrev att en systematisk litteraturöversikt stärker kvaliteten av arbetet samt 

validiteten genom en mer djupgående granskning av aktuell forskning. Detta självständiga arbete 

var tidsbestämt och av den orsaken var inte den systematiska metoden av intresse. Den icke-

systematiska metoden har således en ökad selektivitet och minskad objektivitet i jämförelse med 

den systematiska metoden Kristensson (2014). 

 

Målsättningen med urvalet var att finna relevanta artiklar som föll inom ramen för 

litteraturöversiktens inklusion- och exklusionskriterier genom begränsningar i databasernas 

avancerade sökningsfunktioner (Henricson, 2017). Urvalet av artiklarna begränsades till en 

tioårsperiod, det vill säga mellan åren 2009–2019, för att litteraturöversiktens trovärdighet och 

pålitlighet skulle kunna upprätthållas. Denna begränsning motiverades av Polit och Beck (2016) 

som underströk vikten av att de inkluderade artiklarna i resultatet var av aktuell relevans och 

tidsenlighet med när litteraturöversikten författades. För att få adekvata artiklar i enlighet med 

syftet inkluderades enbart barn i sökningen. I detta avseende ansågs barn enligt UNICEF’s 

Barnkonvention (2018) mellan noll till 18 år. Anledningen till detta beslut var att få fram artiklar 

som handlade om barncancer och inte om vuxna som drabbats av cancer eftersom syftet omfattar 

vården av ett cancersjukt barn. Endast originalartiklar samt peer reviewed artiklar har inkluderats 

i resultatet vilket stärkte kvaliteten på arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Avgränsningar i 
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svensk- och engelskskrivna artiklar genomfördes med motiveringen att vi endast behärskade 

engelska och svenska språket vilket Kristensson (2014) styrkte vikten av. En medvetenhet fanns 

gällande att relevanta artiklar må ha sållats bort på grund av den språkliga avgränsningen. För att 

stärka validiteten i översättningen från engelska till svenska har ett svensk- engelsktlexikon 

används vid översättning av specifika ord. För att undvika feltolkning av engelskt skrivna artiklar 

har resultatartiklarna granskats individuellt och sedan diskuterats gemensamt.  

 

De sökord som användes i datainsamlingen togs fram med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bibliotekarie. Denna konsultation resulterade i framtagandet av väsentliga sökord och 

kombinationer för att kunna få fram artiklar som var relevanta i förhållandet till syftet. Detta 

motiverades även av Henricson (2017) att valet av sökord i en litteraturöversikt är en central del 

och av värde. För att inte förbise relevanta artiklar gav bibliotekarien förslag om att använda 

MESH - träd. Dessa MESH - träd innefattade en MESH-term exempelvis Professional –Patient 

Relations som då omfattade flera underkategoriserade MESH-ord som exempelvis Nurse-Patient 

Relations, Nursing, Patient-Centred Care med mera. Genom användandet av respektive MESH - 

träd utgjordes ett block och i kombination med fritextsökningar fick vi fram relevanta artiklar 

som var i korrelation med litteraturöversiktens syfte. Med hjälp av fritextsökningen ökade 

studiens specificitet eftersom sökningen då fann forskning som ännu inte hunnit bli taggade med 

MESH - termer eller CINAHL - headings. Med hjälp av olika sökordkombinationer och flera 

databaser kunde ett påträffande av dubbletter ske. Dubbletter var ett tecken på att sökningen var 

sensitiv vilket ökade resultatets trovärdighet (Henricson, 2017). Våra sökordskombinationer hade 

kunnat utvecklats mer och därmed ökat sensitiviteten ytterligare eftersom vi påträffade få 

dubbletter. För att öka reproducerbarheten hade dokumentation av dubbletter i (tabell 2) kunnat 

genomförts. Arbetets validitet ökade ytterligare eftersom två databaser användes: PubMed hade 

medicinskförankring och CINAHL hade en omvårdnadsförankring. Att använda flera olika 

databaser i sökandet av artiklar menade Henricsson (2017) ökar chansen att hitta relevanta 

artiklar samt även ökar validiteten på arbetet. En annan relevant databas för syftet var PsycINFO, 

efter diskussion exkluderas denna databas på grund av tillräckligt många adekvata artiklar i 

förhållande till syftet funnits. En ytterligare databas hade ökat arbetets validitet. Valet av 

användandet av de Booleska sökoperatörerna AND och OR nyttjades vilket ökade sensitiviteten. 

Specificiteten hade däremot ökat ytterligare om vi hade valt att använda den Booleska 

sökoperatören NOT vilket inte användes eftersom sökningen hade blivit för snäv (Kristensson, 

2014).  

 

Redovisning av urvalsprocessen och datainsamlingen beskrevs under metoddelen i detta arbete 

där urvalsprocessen och datainsamlingen redogjordes i detalj. Detta ökade reproducerbarheten av 

arbetet vilket var av stor vikt vid en tillförlitlig studie (Lincon & Guba, 1985). I denna 

litteraturöversikt återfanns (tabell 1) som ej var ett krav enligt varken litteratur eller instruktioner 

för arbetet. Inspiration av (tabell 1) gjordes i enlighet med Kristensson (2014) där denna typ av 

tabell presenterades som ett hjälpmedel att tydliggöra skapandet av blocken och hur de i relation 

till varandra specificerar sökningen där antalet träffar successivt reducerades. Vi ansåg att 

tabellen var av relevans för att läsaren skulle förstå hur blocken var konstruerade och kunna 

upprätthålla reproducerbarhet. Användandet av ett kvalitetsgranskningsprotokoll vid 

kvalitetsgranskningen ökade resultatets tillförlitlighet enligt Henricson (2017). Samtliga 

inkluderade artiklar granskades således utifrån en kvalitetsgranskningsmall modifierad utifrån 

(Berg et al., 1999; Willman et al., 2016). Samtliga artiklar granskades av oss båda individuellt 

och jämfördes sedan gemensamt vilket stärkte reliabiliteten i arbetet. Aveyard (2014) ansåg att 

antalet inkluderade artiklar skulle bedömas om de besvarade syftet och var tillräckligt i antal, vi 

ansåg att de 17 inkluderade artiklarna besvarade syftet och var tillräckligt i antal utifrån de krav 

Sophiahemmet Högskola utformat. En del forskningsstudier som är inkluderade i denna 
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litteraturöversikt har genomförts med hjälp av enkätfrågor som var baserade på upplevelser. 

Svenska akademins ordböcker (https://svenska.se/) definierade ordet upplevelser som något en 

person upplevt. Upplevelsen baseras på individens förmåga att tänka, känna och vara i 

situationen. Litteraturöversikten byggde på subjektiva upplevelser vilket innefattade familjers och 

sjuksköterskans känslor och uppfattningar (Hagtvedt Vik & Carlquist, 2018) av hopp. 

Subjektiviteten påverkade således mätbarheten och beskrevs därmed svårtolkat (Elasy & Gaddy, 

1998). Detta har vi tagit i beaktande och har förståelse över att reliabiliteten av resultatet kunde 

komma påverkas av detta (Henricson, 2017).  

 

Av de 17 resultatartiklar som användes var fem stycken manuellt sökta. Denna typ av 

sökningsmetod kallas “snowballing” och betyder att artiklarna anträffades i andra artiklars 

referenslistor (Kristensson, 2014). Manuellt sökta artiklar påverkade således selektiviteten och 

reproducerbarheten eftersom de inte återfunnits någon redovisning på hur dessa var funna, vilket 

hade kunnat gjorts för att öka reproducerbarheten ytterligare.  

 

Denna litteraturöversikt har under arbetets gång blivit granskad av utomstående som i detta fall 

innefattade handledare och handledningsgrupp. Den konstruktiva kritiken var grundad i relevant 

metodlitteratur och resultatet hade därmed kontrollerats förfoga relevans och svar på 

litteraturöversiktens syfte (Granheim & Lundman, 2004). Utomstående granskning ökade 

resultatets trovärdighet och pålitlighet (Lincon & Guba, 1985; Granheim & Lundman, 2004; 

Henricson, 2017). Tidigare erfarenheter och förutfattade meningar har medvetandegjorts genom 

diskussion och reflektion mellan oss båda. Genom denna förståelse samt medvetenhet har 

påverkandet av resultatet därmed begränsats. Att medvetandegöra sin egen förförståelse 

expanderade litteraturöversiktens tillförlitlighet däremot menade Polit och Beck (2016) att det 

inte går att utesluta att förutfattade meningar inte har påverkat analysen av den insamlade data 

eller resultatet.  

 

Resultatartiklarna var utförda i olika länder: Kanada, Sverige, USA, Turkiet och Kina. Det 

framtagna resultatet bedömdes genom litteraturöversiktens validitet och reliabilitet kunna 

appliceras både i Sverige och i andra delar av världen (Henricson, 2017) eftersom främjandet av 

hopp kan utföras i länder med olika kulturer/religioner. I resultatet framkom att hoppet var varje 

individs egna uppfattning vilket därmed tydliggjorde att applicerbarheten inte baserades på 

geografi. Beaktande har tagits till att sjukvården såg varierande ut i olika länder men 

tillämpbarheten av detta examensarbete, som beskriver familjers upplevelser av hopp i vården till 

ett cancersjukt barn, ansågs möjligt att kunna appliceras i fler länder än bara Sverige med 

motivationen om att hopp är en subjektiv upplevelse som bör främjas oberoende av 

sjukvårdsystemens skillnader och är därmed applicerbart i all sjukvård.  

 

Rådande de forskningsetiska övervägandena har vi säkerställt att de inkluderade artiklarna var 

etiskt korrekta genom ett aktivt letande efter etiska aspekter i varje enskild artikel. Bedömning av 

det etiska förhållningsättet gjordes genom beaktandet av en korrekt genomförd etisk forskning 

utifrån olika avseenden som innefattade individens rätt till självbestämmande, ställningstagande 

gällande nytta i relation till risk-/skada eller obehag, att möjliga skadefaktorer minskas, att alla 

medverkande i studien behandlades med lika villkor samt att alla deltagande i all insamlad 

forskning medverkade frivilligt (Kristensson, 2014). Till följd av objektivitet kunde tillförlitlighet 

upprätthållas genom att inte förvränga eller kopiera insamlad data, detta kontrollerades även 

genom plagiatkontroll.  
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Slutsats   

Subjektiva upplevelser beskriver alla individer på olika sätt. Däremot definierar alla familjer till 

ett cancersjukt barn att upplevelsen av hopp har en signifikant betydelse i vården. Dels för att 

orka fortsätta behandlingarna genom den berg- och dalbana cancervården medför men också för 

att motverka de konsekvenser som cancern och hopplöshet kan orsaka, såsom depression och 

ångest. Bemötande, stöd och information var de tre faktorer som vårdpersonalen ansågs behöva 

upprätthålla för att hoppet ska kunna främjas. Sammantaget beskrevs hoppet som fluktuerande 

under hela vårdtiden men familjernas upplevelse av hoppets betydelse alltid var konstant.  

 

Fortsatta studier  

Dagens tillgängliga forskning inom vårt ämne är till största del gjord utifrån föräldrars 

upplevelser och erfarenheter. Eftersom vårt syfte har ändrats under skrivarprocessen har vi 

observerat att det varken fanns tillräckligt med forskning om sjuksköterskans roll i främjandet av 

hopp hos familjer till ett cancersjukt barn samt även handfasta åtgärder på hur sjuksköterskan kan 

bevara hoppet. Eftersom ett flertal familjer i resultatartiklarna ansåg att sjuksköterskan var den 

bäst lämpade professionen att främja hopp, är det förvånansvärt att detta inte återfinns i dagens 

forskning.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

Vår grundläggande avsikt med denna litteraturöversikt var att konkretisera hoppets betydelse i 

vården hos familjer till ett cancersjukt barn genom kunskap och förståelse. Bakgrunden speglar 

barncancer, familjefokuserad omvårdnad och hoppets definition medan resultatet påvisar alla 

komponenter som behövs ta i ett beaktande av sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Med hjälp 

av tre faktorer; bemötande, stöd och information kan sjuksköterskan främja och bevara hoppet i 

mötet med föräldrar, syskon och de cancersjuka barnen. Fortsättningsvis kan resultatet även vara 

ett komplement i framtida utformningar av riktlinjer och dokument inom den pediatriska 

omvårdnaden för att ett bredare perspektiv ska kunna tillämpas och erhållas hos personalen. Detta 

för att alla involverade i den pediatriska omvårdnaden ska få känna sig hörda och uppleva 

delaktighet.  
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Bally, J. M. G., 

Duggleby, W., 

Holtslander, L., 

Mpofu, C., Spurr, 

S., Thomas, R., & 

Wright, K.  

2014 

Kanada.  

Keeping Hope 

Possible: A Grounded 

Theory Study of the 

Hope Experience of 

Parental Caregivers 

Who Have Children in 

Treatment for Cancer. 

Syftet var att få 

förståelse av hoppets 

betydelse hos föräldrar 

vars barn behandlas för 

sin cancer.  

Design: Grounded theory, 

Kvalitativ metod 

Urval: Engelsktalande, villig att 

dela med sig av sina erfarenheter, 

man eller kvinna, arton år eller 

äldre och ansvarig 

vårdnadsgivare för sitt barn som 

har nån form av barncancer, 

drabbats inom de senaste 12 

månaderna i åldern noll till 15 år 

samt var i aktiv behandling.  

Datainsamling: Inspelade 

intervjuer med öppna frågor samt 

dagbok skriven under två veckor 

av föräldrarna.  

Analys: Transkriberingen 

gjordes utav en erfaren 

transkriberare som därefter 

dubbelkollade resultatet med den 

primära forskaren. Därefter 

genomgick det en process på tre 

nivåer.  

16  

(-) 

Föräldrarnas hopp definierades som 

essentiell, kraftfull, avsiktlig, 

livsupprätthållande, och dynamiskt. 

Detta fick en lugnade- och stärkande 

effekt och blev en inre styrka när 

föräldrarna förberedde sig för det 

värsta men hoppas på det bästa. 

Föräldrarnas största oro var att förlora 

hoppet, denna oro lindrades tack vare 

ett upprätthållande av hoppet: som i 

sin tur stärktes av acceptans, 

etableraring av kontroll, 

omstrukturering av hopp samt 

erhållandet av ett positivt tänkande.  

K 

I 

BILAGA B 

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 



   
 

III 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

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.  

Syftet var att undersöka 

familjers upplevelse 

under barnets 

cancerbehandling.  

Design: Induktiv och 

longitudinell design.  

Urval: Svensktalande familjer 

med ett cancersjukt barn, under 

13 år, som fått sin diagnos för 

första gången.  

Datainsamling: Ljudinspelade 

intervjuer under tre tidpunkter. 

Denna studie tar upp tidpunkten 

under behandlingen. Intervjuerna 

varade mellan 70-102 minuter för 

föräldrarna och 20 minuter för 

barnen.   

Analys: Transkriberingen 

gjordes med en hermeneutical 

and fenomelogisk metod.  

30 

(4) 

Hela familjen påverkas när ens barn 

genomgår en cancerbehandling. 

Resultatet visar på att hela familjen 

behöver stöd på grund av den kritiska 

perioden som cancern tar med sig. 

Endast när det drabbade barnet var 

tillfredsställde kände föräldrarna att 

de kunde fokusera på resterande 

familjemedlemmar. Hela familjen 

började uppskatta saker som de 

tidigare tagit för givet och de försökte 

fokusera på det positiva. Barnen, både 

de drabbade barnet och dess syskon 

tyckte det var viktigt att de fick busa 

och leka, även fast de var på sjukhus. 

Familjen tyckte att det viktigaste var 

att känna stöd från både vårdpersonal 

och vänner. Föräldrarna försökte leva 

i nuet och känna hopp inför framtiden. 

 

 

 

 

 

 

  

K 
II 



   
 

IV 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cantrell, M. A., & 
Matula, C.  

2009 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

The Meaning of 
Comfort for Pediatric 

Patients With Cancer.  

Syftet var att beskriva 
meningen med att tas 

om hand om och ge 

trygghet av 

sjuksköterskor när ett 

barn drabbas av cancer. 

Design: Kvalitativ metod .  
Urval: Äldre tonåringar i åldrar 

18-22, överlevt en cancer som 

drabbade dem som barn, 

erfarenhet om att blivit 

omhändertagen av en 

sjuksköterska, villig att dela med 

sig om individens erfarenheter 

och haft sin cancer som barn från 

sex till 20 års ålder.  

Datainsamling: Inspelade 

intervjuer med hjälp av 
hermeneutik av Dikelmann, 

Allen och Tanner (1989).  

Analys: Genom transkribering 

till en elektronisk fil.  

11 
(-) 

Alla deltagare menar på all omtanke 
av sjuksköterskan när de som barn var 

drabbade av cancer, var väldigt 

meningsfullt för dem. Även att de 

kände att de brydde sig om både de 

drabbade barnet men också om 

familjen. Det framkom även att det 

var viktigt att som sjuksköterska 

förespråka den egna autonomi och 

självständighet, detta kan leda till 

positiva effekter såsom hoppfullhet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

K  
I  

  



   
 

V 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Conway, M. F., 
Pantaleao, A. & 

Popp, J. M.  

2017 

USA 

Parents’ Experience of 
Hope When their Child 

Has Cancer: Perceived 

Meaning and the 

influence of Health 

Care Professionals 

Syftet var att 
undersöka betydelsen 

av hoppfullhet hos 

föräldrar till ett 

cancersjukt barn, hur 

hopp i relation till 

föräldrars erfarenheter 

till diagnosen, och 

vilken påverkan 

sjuksköterskan och 

annan 

sjukvårdspersonal har 
på föräldrarnas hopp.   

Design: Kvalitativ metod  

Urval: 50 engelsktalande 

vårdgivare till barn som 

diagnostiserats med cancer som 

genomgått aktiv behandling 

minst i en månad.   

Datainsamling: Intervju format 

som kategoriserade i två former: 

Frågor om hopp och RDI.  

Analys: Analys av allt inhämtad 

material i form av intervjuer. 

Ovanstående kategorier 
jämfördes med varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

50 
(-) 

Föräldrarna definierade hoppet som 
en tro eller önskan i relation till 

barnets hälsa. De betonade vikten av 

att upprätthålla hoppet under hela 

behandlingen. Hoppet ökade hos 

föräldrarna när vårdpersonal gav god 

omvårdnad, undervisade och pratade 

om en positiv framtid. Inga föräldrar 

upplevde att vårdpersonalen minskade 

hoppet.   

K 
I 



   
 

VI 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Feraco, A. M., 
Dussel, V., 

Orellana, L., 

Kang, T. I., Greyer 

Russel, J., 

Rosenberg, A. R., 

Feudtner, C., & 

Wolfe, J.  

2018 

USA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Tumor Talk and Child 
Well-Being: 

Perceptions of “good” 

and “bad” news among 

parents of children 

with advanced cancer 

Syftet var att utveckla 
konceptet hur 

framförandet av “bra 

nyheter” och “dåliga 

nyheter” används inom 

avancerad 

barncancervård från 

föräldrarnas perspektiv.  

Design: Mixad metod 
Urval: Föräldrar till ett avancerat 

cancersjukt barn, där barnet var 

två år eller äldre, och hade två 

veckor eller mer haft en 

aggressiv icke - kontrollerbar 

cancer och hade fått behandling 

på Dana-Farber/Boston 

Children’s Cancer and Blood 

Disorders Center, Children’s 

Hospital of Philadelphia eller 

Seattle Children’s Hospital.   
Datainsamling: 

Enkätundersökning  

Analys: Statistisk analys av The 

Survey About Caring for 

Children with Cancer (SCCC) 

med hjälp av Stat software 

version 10.1.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

103 
(17) 

Resultatet påvisar att föräldrar 
upplevde att de kunde uttrycka hopp 

och oro under informationsgivningen 

av dåliga nyheter, vilket bekräftades 

under samtalet. Däremot upplevde 1/3 

av föräldrarna att de ej kunde uttrycka 

sitt hopp. Majoriteten tyckte att båda 

goda och dåliga nyheter var framförda 

med ett empatiskt förhållningssätt.  

 

22 procent av barnen ansåg 

sjuksköterskan som deras primära 
ansvarige över vården. 

Fortsättningsvis visar det att 61 

föräldrar vill diskutera bra nyheter 

med den primärt ansvarige och 64 

föräldrar ville motta de dåliga nyheter 

ifrån den primärt ansvarige.  

K & P 
II 

  



   
 

VII 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Fletcher, P. C., 
Schneider, M. A., 

& Harry, R. J. 

2010 

Kanada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

How Do I Cope? 
Factors Affecting 

Mothers’ Abilities to 

Cope With Pediatric 

Cancer  

Syftet var att 
undersöka kvinnors 

(framförallt mödrars) 

förmåga att handskas 

med cancer när ens 

egna barn drabbats, 

både vid diagnos debut, 

under behandling och 

tiden efteråt.   

Design: Kvalitativ metod 
Urval: Kvinnor, över 16 år som 

har en familjemedlem (barn) som 

diagnostiserades med cancer och 

var under aktiv behandling eller 

blivit behandlad under de senaste 

fem åren. Kvinnorna var mödrar, 

mostrar, systrar, 

mormödrar/farmödrar, kusiner  

eller vårdpersonal som var 

involverad i vården med det 

drabbade barnet och dess familj. 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer där 

deltagarna hade förifyllt ett 

formulär.  

Analys: Fenomenologi var den 

teoretiska utgångspunkten vid 

analys av insamlad data. 

Forskarna analyserade datan 

individuellt först för att sedan 

träffas i grupp och diskutera vad 

de alla hade kommit fram till.  

 
 

 

 

 

  

12 
(-) 

Fem punkter konstaterades påverka 
mödrarnas egna känsla av att klara av 

situationen:  

1. Känna stöttning  

2. Tro, positivt tänkande och 

fasthållandet av hoppet.  

3. Ta hand om sig själv 

4. Låta sig själv vara rädd och 

överbeskyddande. Gärna ha 

familjen nära  

5. Inte glömma att leva sitt eget 

liv både innan, under och 
efter cancerdiagnosen.  

 

Alla mödrar kom fram till att tro, 

tänka positivt samt erhålla hopp 

påverkade deras styrka att fortsätta 

kämpa. Flertalet mammor uttrycker 

sitt hopp om att barnet kommer att 

återhämta sig  och att oavsett hur 

jobbigt vissa dagar var så var hoppet 

något som aldrig försvann. 

K 
Ⅰ 



   
 

VIII 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Germann, N, J., 

Leonard, D., 

Heath, L, C., 

Stewart, M, S., & 

Leavet, J, P.  

2017 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hope as a Predictor of 

Anxiety and 

Depressive Symptoms 

Following Pediatric 

Cancer Diagnosis.  

Syftet var att undersöka 

hoppets olika 

komponenter i 

förebyggandet av ångest 

och depression hos barn 

som genomgår en 

cancerbehandling.  

Design: Longitudinell studie.  

Urval: Engelsk- och 

spansktalande barn med en 

cancerdiagnos, åtta-17 år, som 

hade minst en förälder. Barnet 

skulle genomgå 

cellgiftsbehandling och hade en 

förväntad livslängd ett år.  

Datainsamling: Skattningsskalor 

gjordes under fem tillfällen.  

Snyder’s Hope Scales, The 

childrens depression inventory 

och State-trait anxiety inventory.  

Analys: SAS/STAT analys 

användes vid bedömningen av 

skattningsskalorna.  

87  

(48) 

Hoppet utgörs av två komponenter, 

“pathway” och “agency”.  

 

Resultatet visar att komponenterna 

står i korrelation till hoppet och 

grundar sig på både föräldrarna och 

barnens skattning.  

 

Hoppet motverkar inte depression och 

dess symtom men däremot är det en 

betydande faktor i ångest. Har du en 

låg nivå av hoppfullhet riskerar du att 

utveckla ångest och dess symtom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

K 
II 



   
 

IX 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Granek, L., 
Barrera, M., 

Shaheed, J., 

Nicholas, D., 

Beune, N., 

D’Agostino, N., 

Bouffet, E., & 

Antle, B. 

2013 

Kanada 

Trajectory of Parental 
hope when a child has 

difficult-to-treat 

cancer: a prospective 

qualitative study 

Syftet var att få en 
vidare förståelse av 

föräldrars hopp under 

tre tidpunkter när deras 

barn genomgår en 

malign behandling 

under deras första år.  

Design: En prospektiv, 
longitudinell, kvalitativ studie.  

Urval: Föräldrar till barn med 

cancer, med en dålig prognos, 

som var under behandling på 

hematologen/onkologen. 

Datainsamling: Intervjuerna 

skedde under tre tidpunkter,  tre-, 

sex- och nio månader under 

behandlingen.  

Analys: Transkribering skedde 

med en “line-by-line" kodning av 
deltagarnas ord och meningar. 

Detta gjordes i ett program som 

hette “qualitative data 

management software (Nvivo).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

35 
(8) 

Resultatet visade att hoppet, under de 
tre tidpunkterna, var en positiv inre 

känsla. Dock varierade frekvensen av 

hopp på grund av barnets mående och 

hur progressionen av diagnosen såg 

ut. Hoppet delades upp i ett 

framtidshopp och ett “nutids” hopp.  

P 
I 



   
 

X 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gårdling, J., 
Törnqvit, E., 

Edwinson 

Månsson, M., & 

Hallström, I.  

2016 

Sverige 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Parents’ Lived 
Experiences During 

Their Children’s 

Radiotherapy 

Syftet var att 
undersöka föräldrars 

upplevda erfarenhet när 

deras barn genomgick 

strålbehandling.  

Design: Kvalitativ metod med 
deskriptiv induktiv design. 

Urval: Svensktalande föräldrar 

till barn, tre -18 års ålder, som 

diagnostiserats med cancer och 

var schemalagd för 

strålbehandling. Tio föräldrar 

från tio familjer blev utvalda av 

33 stycken.  

Datainsamling: Under 

strålbehandlingen fick 

föräldrarna skriva en dagbok.  
Analys: Hermeneutisk - 

Fenomenologiskt 

tillvägagångssätt användes vid 

analys av data.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

33 
(-) 

Föräldrarna beskrev strålbehandlingen 
som en konstant balansgång mellan 

att behöva tvinga sitt barn genomgå 

behandlingen samtidigt som de ville 

skydda barnen från den. Detta 

balanserades medan föräldrarna 

kämpade med sin egna förtvivlan och 

maktlöshet. Föräldrarna upplevde att 

de fick ett ökat hopp när de fick 

kontroll över situationen och kunde 

skydda sina barn. Dessutom ökade 

och bibehölls hoppet när de fick 
positiv återkoppling från barnet och 

vårdpersonal vilket hjälpte dem 

hantera vardagen samt även barnets 

kämpaglöd gav föräldrarna en känsla 

av hopp och tron om att framtiden var 

ljus.  

K 
Ⅰ 



   
 

XI 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Jalmsell, L., 
Lövgren, M., 

Kreicbergs, U., 

Henter, J. I., & 

Frost, B. M.  

2016 

Sverige  

Children with cancer 
share their views: tell 

the truth but leave 

room for hope.  

Syftet var att 
undersöka hur barn 

drabbade av cancer vill 

motta dåliga nyheter 

gällande deras cancer 

när inga mer 

behandlingsmöjligheter 

finns kvar.  

Design: Kvalitativ metod.  
Urval: Barn mellan sju - 17 år 

gamla som genomgår aktiv 

behandling för deras cancer.  

Datainsamling: Teumatisk semi-

strukturerad intervju som 

innehöll öppna frågor och tillät 

en konversation där språk 

anpassades utefter barnet.  
Analys: Datainsamlingen var 

analyserad genom en induktiv 

och beskrivande tillvägagångssätt 
genom användning av 

systematisk avkortning beskrivet 

av Malterud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

10 
(-) 

Alla barnen som var med i studien 
uttryckte att de ville ha sanningsenlig 

information och inte bli exkluderade 

från dåliga nyheter gällande cancer 

diagnosen. Däremot ville de bli 

informerade på ett positivt sätt som 

enligt de själva gav dem möjlighet att 

fortsätta känna hopp. De ville även 

höra nyheterna samtidigt som deras 

föräldrar och vill veta allt gällande 

deras status och behandlingar.   

K 
I 



   
 

XII 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kamihara, J., 
Nyborn, J. A., 

Olcese, M. E., 

Nickerson, BA., & 

Mack, J. W. 

2015 

USA 

Parental Hope for 
Children With 

Advanced Cancer 

Syftet var hoppets 
betydelse hos föräldrar 

vars barn 

diagnostiserades med 

avancerad cancer och 

till vilken utsträckning 

föräldrar klarar av att 

bibehålla hoppfullhet 

när deras barn är nära 

döden.  

Design: Kvalitativ metod.  
Urval: Engelsktalande föräldrar 

till barn, yngre än 18 år med 

avancerad cancer, som återhämtat 

sig.  

Datainsamling: Ljudinspelade 

konversationer mellan föräldrar 

och vårdpersonal och även 

intervjuer med föräldrar.  

Analys: Analys av 

datainsamlingen gjordes genom 

ETHNOGRAPH software.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

44 
(-) 

Resultatet visar på att föräldrar trots 
medvetenheten i allvaret ändå lyckas 

behålla hoppet intakt. Även att 

sjuksköterskor bör prata om hopp med 

föräldrarna för att kunna främja hopp 

och hjälpa dem att fokusera på det 

som är mest meningsfullt för 

individen.   

K 
I 



   
 

XIII 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Keene Reder, E. 
A., & Serwint, J. 

R. 

2009 

USA 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Until the Last Breath: 
Exploring the Concept 

of Hope for Parents 

and Health Care 

Professionals During a 

Child’s Serious Illnes.  

Syftet var att 
undersöka begreppet 

hopp för familjer och 

pediatrisk 

sjukvårdspersonal  

Design: Kvalitativ Metod.  
Urval: 12 föräldrar till barn, 18 

läkare och nio sjuksköterskor 

från olika pediatriska 

avdelningar; intensivvården, 

onkologin, neonatalen och 

hematologen. 

Datainsamling: Ljudinspelade 

gruppintervjuer om föräldrarnas 

definition av hoppet, hoppets roll 

i medicinska beslut samt vilka 

för- och nackdelar känslan av 
hopp har.  

Analys: Transkribering gjordes 

av en av författarna enligt 

EAKR.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

39 
(-) 

Föräldrarna definierade deras roll som 
“bärare av hoppet”. I de beslut 

föräldrarna skulle ta, var hoppet en 

hörnsten. Sjukvårdspersonalen 

menade att deras perspektiv på hoppet 

var i relation till positiva resultat.  

Sjuksköterskorna identifierade att 

föräldrarna upplevde svårigheter att 

fortsätta behandlingen när de såg 

deras barn lida. Alla deltagare 

upplevde att hoppet får en ny mening 

inom vården.  

K 
I 



   
 

XIV 
 

 

Författare 

År (För 

publikationen) 

Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 

Deltagare 

(Bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kostak, M. A., & 
Avci, G. 

2013 

Turkiet  

Hopelessness and 
Depression Levels of 

Parents of Children 

with Cancer 

Syftet var att avgöra 
nivåerna av hopplöshet 

och depression hos 

föräldrar till 

cancersjuka barn som 

genomgick behandling 

och vilka faktorer som 

påverkade dessa 

nivåer.   

Design: Deskriptiv, prospektiv 
tvärsnittsstudie. 

Urval:  Föräldrar till 44 barn 

som genomgick behandling i 

sjukhuset pediatriska hematolog 

klinik.  

Datainsamling: 

Enkätundersökning,  Beck 

Depression Scale (BDS) och 

Beck Hopelessness Scale (BHS)  

samt separata intervjuer.  

Analys: Datan analyserades med 
Statistical Package for Social 

Science for Windows (SPSS).   

88 
(-) 

Jämförelsevis var nivåerna av 
hopplöshet och depression hos 

mödrarna högre än hos papporna. De 

mödrar som hade låga nivåer av 

hopplöshet och depression hade ett 

stöd i sin familj och släktingar i 

jämfört med de som ej hade den 

möjligheten. Pappornas låga nivåer av 

hopplöshet och depression berodde p 

den finansiella statusen. Resultatet 

visade att föräldrarna till barn med 

cancer utsätts för psykosociala och 
spirituella problem. 

 

Sjuksköterskan specificeras som den 

bästa professionen att identifiera 

dessa riskföräldrar och sammankoppla 

de med rätt profession, som gör att 

nivåerna av hopplöshet och 

depression bibehålls låga. Detta beror 

på att sjuksköterskan spenderar mest 

tid med barnet och är ansvariga med 

att ge en holisitisk vård.  
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Liu, Y. M., & 
Hsing, C.  

2010.  

Taiwan.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Pediatric Oncology: 
The Use of Cluster 

Analysis to Examine 

Maternal Concerns.  

Syftet var att utvärdera 
insamlad data från 

mödrar vars barn 

drabbats av cancer och 

identifiera den 

osäkerheten och 

stressen/ ångest som de 

utsatts för.  

Design: Longitudinell studie.  
Urval: Yngre än 18 år och som 

hade blivit diagnoserad med 

cancer, talar kinesiska och 

godkände att vara med i studien.  
Datainsamling: Genom 

frågeformulär: Parental 

Perceptions of Uncertainty Scale, 

the Symptom Checklist - 35 

Revised, the Short - Form 36 

Health Survey, the Herth Hope 

Index.  
Analys: Datan analyserades 

genom formulären SAS och 

SPSS.  

200  
(-) 

Fyra undergrupper utgjordes och den 
gruppen där mödrarna hade låg 

osäkerhet och ångest hade hög känsla 

av hopp.  

 

Sjuksköterskor som jobbar med 

barncancervård bör vara uppmärksam 

på hur mödrarna ter sig och uppträder 

för att kunna hjälpa till och stötta vid 

behov. Exempelvis kan mödrar som 

upplever hög osäkerhet och ångest 

behöva mer återgärder och hjälp. 
Detta kan ske genom att ge tid och 

rum till att mödrarna får uttrycka de 

dem känner och utefter det stötta på 

bästa sätt, detta kan leda till minskad 

stress och oro.  
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Land (Där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, datainsamling, 

analys) 
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Lou, L. H., Mu, P. 

F., Wong, T. T., & 

Mao, H. C.  

2014 

Taiwan, Kina.   

A Retrospective Study 

of Mothers’ 

Perspectives of the 

Lived Experience of 

Anticipatory Loss of a 

Child From a Terminal 

Brain Tumor. 

  

Syftet var att undersöka 

mödrars känslor och 

erfarenheter kring 

mardrömmen att förlora 

ett barn i avancerad 

cancersjukdom och hur 

detta påverkar familjen.  

  

Design: Retroperspektiv 

kvantitativ studie.  

Urval: Mödrar till ett barn som 

dött på grund av hjärntumör 

under de senaste tre åren, 

medlem i Childhood Brain 

Tumor Association - Taiwan 

(CBTA - Taiwan)  

Datainsamling: Djupgående 

intervjuform.  

Analys: Colaizzi’s metod 

användes vid analys för att få 

fram det absolut viktigast.  

10 

(-) 

  

Hoppet försvann delvis när en 

fungerande behandling inte var 

möjlig, men hoppet fanns kvar om att 

barnet skulle ha en hög livskvalité och 

leva så länge så möjligt. Hjälplöshet 

och desperation var ett faktum när 

inget mer kunde göras men att ge upp 

var inte ett alternativ. Hoppet om att 

någonting kunde göras fanns kvar och 

de ville prova allt som gick att prova 

för att rädda barnet, även om de 

innerst inne förstod att inget kunde 

göras så fanns hoppet kvar. När 

föräldrarna accepterad att döden var 

ett faktum så ändrades känslorna och 

åsikterna till att känna hoppfullhet om 

att barnet inte hade ont eller var rädd 

och hoppet om att barnet känner sig 

tillfredsställd. Studien kom även fram 

till att sjuksköterskor gav energi till 

föräldrarna och barnen i livets 

slutskede. Sjuksköterskornas närvaro 

och att de delade med sig av sina 

erfarenheter hjälpte familjen och 

barnet att handskas med situationen.   
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Popp, J. M., 

Conway, M., & 
Pantaleao, A. 

2015 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parents’ Experience 

With Their Child’s 
Cancer Diagnosis: Do 

Hopefulness, Family 

Functioning, and 

Perceptions of Care 

Matter? 

Syftet var att 

undersöka föräldrars, 
vars barn med en 

cancerdiagnos, 

erfarenheter av 

huruvida hopp, 

familjefunktion och 

uppfattning av vården 

skiljer sig mellan de 

föräldrar som anpassat 

sig till diagnosen och 

de som inte gjort det.  

Design: Mixad metod 

Urval: Engelsktalande föräldrar 
till barn, som är under 18 år och 

har en cancerdiagnos sedan minst 

en  månad tillbaka och får aktiv 

behandling mot den och som 

följer barnet till kliniken.  

Datainsamling: Videoinspelade 

intervjuver, frågeformulär 

gällande The Reaction to the 

Diagnosis Interview (RDI), The 

Trait Hope Scale, Family 

Assessment Device (FAD) och 
Measure of Process of Care 

(MPOC-20).  

Analys: Datainsamlingen 

analyserades av en 

forskningsassistent genom 

avläsning och kodning. 

 

 

 

 

  

50 

(-) 

Majoriteten av föräldrarna hade 

anpassat sig till diagnosen. Dock 
upplevde de föräldrar som fortfarande 

hade svårt att acceptera cancern en 

lägre hoppfullhet och att de önskade 

mer stöd från vården i jämfört med de 

som adapterad sig till situationen.  
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Tomlinson, D., 

Bartels, U., 

Hendershot, E., 

Maloney, A-E., 

Ethier, M-C., 6 

Sung, L.  

2011 

Kanada 

 

Factors affecting 

treatment choices in 

paediatric palliative 

care: Comparing parents 

and health professionals.  

 

 

Syftet var att beskriva 

och jämföra faktorer 

som påverkar föräldrar 

och sjukvårdspersonal i 

deras beslut gällande 

cellgiftsbehandling vs. 

palliativ vård.  

 

 

Design: Tvärsnittsstudie.  

Urval: Engelsktalande föräldrar 

till barn, under 18 år, som har 

mindre än fem procents chans till 

överlevnad samt att de inte finns 

en möjlig behandling.  

Datainsamling: Intervjuer och 

användning av 

skattningsinstrumentet Visuell 

Analog Skala (VAS)  

Analys: VAS:en representerade 

de olika faktorerna som 

påverkade, all denna statestik 

genomgick SAS statistical 

programme. 

 

205 

(28) 

 

 

Hos föräldrarna var hoppet, ökad 

överlevnadstid och barnets livskvalité 

de tre största faktorerna i beslutet. 

Däremot hos sjukvårdspersonal var 

hoppet rankad som fjärde viktig faktor 

i beslutet om fortsatt behandling eller 

ej, hos dem var familjens livskvalité 

det viktigaste och därefter ökad 

överlevnadstid. Slutsatsen visar på att 

om sjukvårdspersonal, 

sjuksköterskan, är medveten om att 

dessa faktorer skiljs åt, så kan hen på 

så sätt ge en bättre omvårdnad genom 

förståelse för hur föräldrarna känner 

och prioriterar och genom 

kommunikation ge en bättre palliativ 

omvårdnad.  
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