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SAMMANFATTNING 

Bakgrund 

Cirka 300 barn per år i Sverige insjuknar i cancer. Upplevelsen av att ens barn 

diagnostiseras och behandlas för cancer är något av det svåraste som kan drabba en 

förälder. Barn får andra former av cancer än vuxna och behandlingen är ofta lång och 

påfrestande. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår att ha en dialog med patient och 

närstående samt att ge stöd under behandlingen. Genom att sjuksköterskan stödjer 

föräldrarna under barnets behandling ger det föräldrarna möjlighet till att på bästa möjliga 

sätt ta hand om sitt barn. Föräldrarna känner sitt barn bäst och genom att de är både fysiskt, 

psykiskt och emotionellt nära ger de barnet en trygghet, vilket gör att föräldrarna får en 

central roll under vårdtiden. 

   

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden då 

deras barn behandlades för cancer 

 

Metod 

Kvalitativ intervjustudie användes som metod. Sju intervjuer genomfördes med föräldrar 

vars barn behandlades för cancer när barnen var i åldern 1,5-9 år och samtliga föräldrar var 

bosatta i Sverige. En semistrukturerad intervjuguide utformades och användbarheten 

testades i en pilotintervju. Samtliga intervjuer spelades in med ljudbandspelare, 

transkriberades och analyserades enligt en kvalitativ innehållsanalys.  

 

Resultat 

Stöd från sjuksköterskan under barns behandling av cancer upplevdes av föräldrarna som 

viktigt att få. Stöd som de ansåg var betydelsefullt att få var information, kontinuitet i 

vården, att sjuksköterskan skulle vara kompetent och tillgänglig samt att de skulle bli 

bekräftade och att hela familjen blev sedd. Genom att få detta stöd av sjuksköterskan 

upplevde föräldrarna att känslor som oro, osäkerhet och rädsla under behandlingstiden 

minskade.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor som hade förståelse och erfarenhet av liknande situationer, gav 

information, var tillgängliga och erbjöd avlastning samt bekräftade och gav familjen 

möjlighet att vara delaktiga i vården var av stor betydelse för föräldrarna under barnets 

behandling av cancer. Genom att få stöd från sjuksköterskan kunde föräldrarna lättare 

hantera vardagen. När föräldrar dock inte erhöll tillräckligt stöd från sjuksköterskan 

uppstod känslor som osäkerhet, oro och ensamhet.  

 

Nyckelord: Föräldrar, Stöd, Sjuksköterska, Barn, Cancer. 
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INLEDNING 

Varje år insjuknar omkring 300 barn år i cancer i Sverige varav cirka 160 barn är i åldrarna 

0-9 år (Socialstyrelsen, 2012). Under diagnostiseringen av cancersjukdomen och den första 

tiden därefter upplever många föräldrar känslor som förnekande och ilska. De ska inte bara 

hantera sina egna känslor utan också barnets och närståendes (Kazak et. al., 2004). Enligt 

Neil och Clarke (2010) är upplevelsen av att ett barn diagnostiseras med cancer något av 

det svåraste som kan hända en förälder. Under behandlingen av barnets sjukdom är stöd, 

information och respekt viktigt att få som närstående (Brody & Simmons, 2007). Föräldrar 

till barn på sjukhus anser att sjuksköterskan kan ge stöd genom att vara en bra lyssnare, 

kunna informera, utföra en bra omvårdnad av barnet samt ta sig tid för föräldrarna och 

barnet (von Essen, Enskär och Skolin, 2001; Sarajärvi, Haapamäki & Paavilainen 2006; 

MacKay & Gregory, 2010). En studie av Ringnér, Jansson och Graneheim (2011) visar på 

att stöd från sjuksköterskan kan göra att föräldrarna känner sig trygga och lugna trots 

ovissheten gällande framtiden. Författarna till föreliggande studie vill därför beskriva 

föräldrarnas upplevelser av stöd för att få ökad kunskap och förståelse om sjuksköterskans 

stödjande funktion.  

 

BAKGRUND 

Barncancer 

Friska celler i människokroppen förökar sig oftast genom celldelning. Vid cancer har det 

uppstått en mutation i cellen vilket gör att den förökar sig okontrollerat och därmed inte 

fungerar som den ska. När den okontrollerade tillväxten fortsätter bildas till slut 

cancertumörer i det organ där tillväxten startat. Forskarna vet inte varför barn får cancer, 

men det finns många olika teorier som genetiska och miljöfaktorer, dock är ingen av dessa 

teorier etablerade (Zupanec & Tomlinson, 2010). Cancer hos barn skiljer sig mot cancer 

hos vuxna då de får andra former av cancer. De olika cancerformerna hos barn varierar 

beroende på ålder, kön och etnicitet. Pojkar drabbas oftare än flickor (Hagelin, 2008). 

Enligt Socialstyrelsens senaste statistik från år 2009 var det 93 pojkar och 73 flickor i 

åldrarna 0-9 år som nydiagnostiserades med cancer (Socialstyrelsen, 2012). Överlevnaden 

för barn med cancer i Sverige är enligt senaste beskrivna siffror över 75 procent, vilket 

räknas som en av de bästa i världen (Gustafsson, Heyman & Vernby, 2007). 

 

 

Vanligaste barncancerformerna 

De vanligaste cancerformerna hos barn är leukemi, hjärntumörer, lymfom och solida 

tumörer (Hagelin, 2008).  

 

Leukemi 

Den vanligaste barncancerformen är leukemi och det är en malign blodsjukdom. Akut 

lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi. Insjuknande sker oftast i 

åldern 2-5 år och prevalensen är högst i Europa och Nordamerika. ALL innebär att 

benmärgen börjar bilda omogna blodceller av okänd anledning. Dessa celler kommer 

aldrig att fungera normalt eftersom att de inte blir mogna. Detta resulterar i att den normala 

blodbildningen minskar samtidigt som lymfoblasterna ökar (Enskär, 1999). Symtomen är 

framförallt trötthet, feber och viktnedgång vilka liknar symtom som är vanliga vid många 

andra barnsjukdomar (Zupanec & Tomlinson, 2010).   
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Andra mer specifika symtom är små blödningar i huden, blekhet, blåmärken, värk i 

skelettet samt förstoring av lever, mjälte och lymfkörtlar (Zupanec & Tomlinson, 2010). 

Överlevnaden för barn med ALL i Sverige är 82 procent (Gustafsson et. al., 2007). 

 

Hjärntumörer 

En tredjedel av alla cancerformer hos barn utgörs av hjärntumörer (Hagelin, 2008) och är 

den andra vanligaste cancerformen efter leukemi. Prognos, behandling och symtom är 

beroende av vilken typ av tumör det är samt dess lokalisation (Enskär, 1999). Symtom som 

kan uppkomma, ofta till följd av förhöjt intrakraniellt tryck, är huvudvärk, kräkning under 

tidig morgon, dimsyn, koncentrationssvårigheter, ataxia samt förändringar i vitala 

parametrar (Kogner et. al, 2008). I Sverige är överlevnaden hos barn med hjärntumörer 

cirka 72 procent (Gustafsson et. al., 2007). 

 

Lymfom 

Pediatrisk lymfom är den tredje vanligaste cancerformen hos barn. Lymfom är uppdelat i 

två typer, både vad gäller vuxna och barn, Hodgkins sjukdom och Non-Hodgkins lymfom. 

Båda formerna bildar elakartade tumörer i lymfsystemet och kan sprida sig till benmärg, 

lever och mjälte. Symtom är nattliga svettningar, aptitlöshet, trötthet, feber och 

viktminskning och uppkommer ofta i ett sent stadium av sjukdomen (Enskär, 1999). För 

barn, i Sverige, med Hodgkins sjukdom är överlevnaden cirka 94 procent och för de barn 

med Non-Hodgkins lymfom är överlevnaden cirka 81 procent (Gustafsson et. al., 2007). 

 

Solid tumörsjukdom 

Neuroblastom och Wilm’s tumör är exempel på solida tumörsjukdomar. Neuroblastom är 

en tumör i det sympatiska nervsystemet som uppstår i det embryonala stadiet (Kogner 

et.al., 2008). I Sverige diagnostiseras 10-15 barn per år med neouroblastom (Enskär, 1999) 

och hälften får sin diagnos innan två års ålder (Kogner et.al., 2008). Symtomen beror på 

tumörens lokalisation och kan bland annat vara buksmärta, vattniga diarréer, 

andningspåverkan och viktnedgång (Kogner et.al., 2008; Zupanec & Tomlinson, 2010). 

Överlevnad för barn med neuroblastom i Sverige är cirka 62 procent (Gustafsson et. al., 

2007).  

 

Wilm’s tumör är en malignitet som drabbar njurarna också i det embryonala stadiet. I 

Sverige drabbas 10-15 barn per år och de uppträder vanligen hos barn under fem år. 

Vanliga symtom är feber, buksmärta samt orolig mage (Kogner et. al., 2008). Överlevnad 

för barn med Wilm’s tumör är i Sverige cirka 84 procent (Gustafsson et. al., 2007). 

 

Diagnostisering 

När ett barn misstänks lida av cancer remitteras de till en barnklinik för utredning. Om 

misstanken om cancer styrks remitteras de i sin tur vidare till närmsta barncancercentra 

(Kreuger, 2000). Enligt Hagelin (2008) sker utredningen efter speciella program. I och 

med att de flesta barncancerformer finns i olika former är det viktigt att få en så exakt 

beskrivning av tumören som möjligt. För att kunna få en fullständig bild av tumören 

skickas biopsier till olika laboratorium för att bland annat få en patologisk anatomisk 

diagnos (PAD). För att se tumörens utbredning görs olika röntgenundersökningar 

exempelvis ultraljud, magnetröntgen (MRT), positron emission tomography (PET) och 

scintigrafier (Hagelin, 2008).  
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Även njur-, lever- och hjärtfunktionen undersöks för att fastställa barnets kroppsfunktioner. 

All utredning syftar till att ställa rätt diagnos för att sedan kunna sätta in rätt behandling 

(Hagelin, 2008). 

 

Behandling 

Vid behandling av cancer hos barn är det viktigt att utarbeta ett behandlingsprogram. Vid 

behandlingsprogrammets utformning är det grundläggande att inte bara se till behandlandet 

av sjukdomen utan också se till att försöka undvika biverkningar. I nästan alla fall av 

cancer hos barn syftar behandlingen till att barnet ska bli helt friskt (Kogner et.al., 2008). 

 

Vanliga behandlingsformer och biverkningar 

Cancerbehandlingen kan ske på olika sätt. Cytostatika, strålbehandling och kirurgi kan 

vara aktuellt och vilken behandling som väljs beror på typen av tumörsjukdom (Hagelin, 

2008). 

 

Cytostatika  

Cytostatika är ett samlingsnamn för läkemedel som har celldödande egenskaper. 

Snabbväxande och snabbt förökande celler tar störst skada av cytostatika och bland dessa 

räknas cancerceller in. Eftersom cytostatika har störst verkan på celler som ständigt 

förnyas ger det biverkningar i framförallt benmärgen, hår och slemhinnor. Vanliga 

biverkningar är illamående, kräkningar, diarréer, trötthet, håravfall samt överkänslighet för 

infektioner (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001). 

 

Strålbehandling 

Strålbehandling är en lokal behandling av tumörer där syftet är att oskadliggöra tumören 

utan att förstöra den friska vävnaden. Behandlingen kan vara både kurativ och palliativ. 

Biverkningar av strålbehandling kan uppkomma både tidigt och sent. De tidiga 

biverkningarna uppkommer främst så som rodnad och irritation på huden i det behandlade 

området. Senare biverkningar, till exempel att blodkärl blir sköra och lättblödande, kan 

uppträda upp till flera år efter behandlingen (SBU, 2003). 

 

Kirurgi 

Tumörer behandlas ofta med kirurgi vilket innebär att tumören eller tumörrester efter 

annan behandling opereras bort. Kirurgisk behandling hos barn föregås ofta av en 

förbehandling, så som cytostatika eller strålbehandling, vars syfte är att minska tumörens 

och därmed operationens omfattning (Barncancerfonden, 2012).  

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Sjuksköterskan arbetar under Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] vilket innebär att vården 

som sjuksköterskan ger ska vara av god kvalitet, den ska tillgodose patientens behov av 

trygghet och grundas på respekt för patientens integritet, värdighet och självbestämmande. 

Vidare ska sjuksköterskan ha en god kontakt med patient och vårdpersonal samt eftersträva 

kontinuitet och säkerhet i vården (SFS 1982:763). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska poängterar att en av sjuksköterskan viktigaste uppgifter är att 

kunna kommunicera med patienter, närstående och personal på ett lyhört, respektfullt samt 

empatiskt sätt. Det är viktigt att stödja, samt att ha en dialog med patienten och närstående, 

för att kunna ge vägledning och därmed optimera möjlighet till delaktighet av behandling 

och vård (Socialstyrelsen, 2005).  
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Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007) ska sjuksköterskan ge en omvårdnad som respekterar de 

mänskliga rättigheterna och tar hänsyntill människors värderingar, vanor och tro. 

 

Stöd 

En viktig del i sjuksköterskans arbete under barns behandling av cancer är att stödja 

föräldrarna till barnet genom att ge kunskap och vägledning, så att de på bästa möjliga sätt 

kan ta hand om sitt barn. Föräldrarna behöver träning och hjälp med att hantera både 

barnets och sina egna känslor (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008). Föräldrarna kan bli 

oroliga och rädda under behandlingen och det kan göra att de börjar ändra sitt beteende och 

blir överbeskyddande, mer restriktiva eller mer krävande mot barnen (Patterson, Holm & 

Gurney, 2004). Att ha en nära relation till patienten och dennes familj, som sjuksköterska, 

ger en möjlighet att anpassa stödet efter deras individuella behov. Den nära relationen gör 

att föräldrarna kan uttrycka sina känslor fullt ut, samtidigt som de kan känna att de inte är 

ensamma under deras barns behandling av cancer (MacKay & Gregory, 2010). Föräldrarna 

kan komma att ses som en partner i omvårdnaden och ett gott samarbete mellan dem och 

sjuksköterskan kan göra att vården anpassas bättre efter barnets behov (Hallström & 

Elander, 2007). 

 

Att möta och stödja patienten och närståendes känslomässiga reaktioner under 

behandlingen kan för sjuksköterskan vara svårt. Reaktioner och känslor under vårdtiden 

varierar och hur de tar sig i uttryck är olika från person till person (Baile, Buckman, Lenzi, 

Glober, Beale & Kudelka, 2000). Ofta hamnar föräldrarna i ett chocktillstånd i samband 

med att de fått besked om att deras barn drabbats av cancer eller att den påbörjade 

behandlingen inte fungerat (Kreuger, 2000). Att visa stöd och ha en empatisk förmåga som 

sjuksköterska är betydelsefullt för att de ska känna att det är tillåtet att reagera på besked 

som getts (Baile et. al., 2000). 

 

Stöd vid svåra besked 

Svåra besked kan definieras som information som kommer att påverka personens syn på 

hans eller hennes framtid allvarligt och negativt (Baile et. al., 2000). Det är läkarens 

uppgift att lämna svåra besked om diagnos, ändring av behandling, biverkningar eller 

prognos (Stenmarker, Hallberg, Palmérus & Márky, 2010). Genom att en sjuksköterska är 

närvarande under samtal med läkare och stödjer föräldrarna samt förtydligar information 

kan hon hjälpa föräldrarna att bättre förstå situationen. I och med att sjuksköterskan 

informerar om planerad behandling och dess bevisade effektivitet kan föräldrarnas hopp 

om framtiden förstärkas (Ringnér et. al., 2011). Baile et. al. (2000) påpekar att svåra 

besked är speciellt svåra att lämna om patienten det gäller är väldigt ung. Hur det svåra 

beskedet ges kan påverka hur föräldern senare tar till sig information, känner tilltro till 

behandlingen och hoppfullhet inför framtiden. 

  

Strategier för att ge stöd 

För att sjuksköterskan ska kunna stödja föräldrarna på bästa möjliga sätt under 

behandlingen är det bra om hon tar reda på hur mycket kunskap de har om sjukdomen och 

behandlingen innan de kom till sjukhuset. Det är också viktigt att ta reda på vad de har för 

förutsättningar för att förstå vad som händer och vad de har för tidigare erfarenheter av 

sjukvård. I och med att ta reda på föräldrarnas förutsättningar och tidigare erfarenheter är 

det lättare för sjuksköterskan att bilda sig en uppfattning om vilka människor som hon 

kommer att träffa samt anpassa upplägget efter deras behov (Baile et. al., 2000).  
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Att ge stöd samt informera under behandlingen är viktigt (Mitchell, Clarke & Sloper, 

2006) då det påverkar föräldrarnas tillit till sjuksköterskan (Kerr et. al., 2004). Enligt 

Jackson et. al. (2007) är det också viktigt att sjuksköterskan i ett tidigt skede av 

behandlingen har ett trevligt bemötande samt visar intresse för patienten och dennes familj, 

då det gör att föräldrarna både känner stöd och förtroende till sjuksköterskan. 

 

Styrka och hanteringsstrategier krävs av föräldrarna för att de ska kunna hantera att deras 

barn behandlas för cancer. Sjuksköterskor som kan hjälpa föräldrar att hitta dessa förmågor 

kan hjälpa dem så att de bättre förstår cancersjukdomens påverkan på familjen (Kazak et. 

al., 2004). Sjuksköterskan bör använda ett lättförståeligt språk, samt om barnet är äldre, 

vända sig direkt till barnet. Det är även viktigt att sjuksköterskan har en förståelse för att 

olika personer tar emot information på olika sätt och att hon därigenom kan anpassa 

informationen därefter (Mitchell et. al., 2006). Det är viktigt att välja en plats där 

föräldrarna får vara i lugn och ro när stöd och information ges (Baile et. al., 2000; Ringnér 

et. al., 2011). Att båda föräldrarna närvarar när besked och information lämnas kan göra att 

situationen upplevs lättare då de kan finna trygghet hos varandra (Baile et. al., 2000).  

 

Genom att sjuksköterskan inkluderar föräldrarna i barnets behandling samt ser dem som en 

partner i vården (Dix et. al., 2009) kan barnets återhämtning och utveckling optimeras 

(Hallström & Elander, 2007).  Att sjuksköterskan även ger föräldrarna avlastning i 

omvårdnaden av barnet kan ge föräldrarna en möjlighet att utföra vardagliga saker, som till 

exempel gå och träna, som de annars inte skulle hinna (Fletcher, Schneider & Harry, 

2010). Genom att ha en kontinuitet under behandlingen samt att sjuksköterskan tar sig tid 

för att förklara och lyssna, kan föräldrarna känna sig både trygga och lugna. Exempel på 

kontinuitet är att en och samma sjuksköterska ger information och svarar på eventuella 

frågor som föräldrarna har (Ringnér et. al., 2011). 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

En familj består av en grupp personer som hålls samman av ett starkt ömsesidigt 

engagemang, emotionella band samt en känsla av samhörighet (Wright, Watson & Belle, 

2002). Enligt MacKay och Gregory, (2010) kan en definition av en familj vara att den 

innefattar de som anser sig tillhöra den. Familjens roll i vården av sjuka barn är både viktig 

och ibland oersättlig vilket gjort att sjuksköterskans omvårdnad under de senaste åren blivit 

mer familjefokuserad och att omvårdnaden ges till hela familjen. Enligt Andreassen, 

Randers, Näslund, Stockeld och Mattiasson (2005) är det viktigt att inkludera eventuella 

syskon i vården oavsett ålder då de har behov att förstå den nya situationen som familjen 

befinner sig i. 

 

Föräldrarnas roll 

Enligt 1 kapitlet i Föräldrabalken [FB] är en förälder alla som är vårdnadshavare till barnet 

(SFS, 1949:381).  

 

Många föräldrar upplever tiden på sjukhus som stressfylld och de tycker att det svårt att se 

sitt barn få behandling. Deras livsvärld faller samman i och med att allt som är tryggt, 

säkert och välkänt försvinner och ersätts av osäkerhet, rädsla, ensamhet och kaos (Björk, 

Wiebe & Hallström, 2005).  
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Den påfrestande situationen gör att många föräldrar upplever fysiska och psykiska 

påfrestningar så som huvudvärk, sömnlöshet, aptitlöshet, rädsla, rastlöshet och sorg 

(Patterson, Holm & Gurney, 2004: Sarajärvi et. al., 2006: Yiu & Twinn, 2001). Deras egna 

behov kommer ofta i andra hand eftersom allt fokus läggs på det sjuka barnet (Helseth & 

Ulfsaet, 2005).  

 

Att som förälder ta hand om sitt cancersjuka barn är enligt Kolbrun Svarvarsdottir (2005) 

svårt. Det är bland annat svårt att ge stöd till det sjuka barnet men det är också svårt att ge 

stöd till eventuella syskon. Björk, Nordström och Hallström (2009) påpekar att då 

föräldrarna spenderar mycket tid hos det sjuka barnet på sjukhuset kan syskonen uppleva 

ett utanförskap. McGrath (2001) och Kolbrun Svavarsdottir (2005) beskriver att det kan 

upplevas som komplicerat att försöka hålla samman familjen samt att försöka leva ett så 

normalt vardagsliv som möjligt under behandlingen, men att det är viktigt för att hela 

familjen ska kunna hantera situationen. 

 

Föräldrarna känner sitt barn bäst och är därmed också bäst på att se barnets behov, de 

känner tidigt av förändringar gällande sitt barns tillstånd (Björk, Wiebe & Hallström, 2006: 

Hallström & Elander, 2007). Genom att föräldrarna är både fysiskt, psykiskt och 

emotionellt närvarande ger de barnet en trygghet, vilket gör att de får en central roll under 

vårdtiden (Björk et. al., 2009). Information bör i första hand lämnas till föräldern om 

barnet är litet och inte kan uttrycka sig själv. Det är dock viktigt att berätta för dem hur de 

kan förklara för barnet om vad som kommer att ske (Edwinsson et. al., 2008; Hummelnick 

& Pollock, 2006).  

 

Föräldrarnas behov av stöd 

Stöd till familjen under barnets cancerbehandling är nödvändigt för att familjen ska kunna 

klara av den påfrestning som behandlingen innebär. Behovet av stöd varierar, desto mer 

allvarligt och omfattande barnets sjukdom är, desto större är det (Brody & Simmons, 2007; 

Hallström & Elander, 2007; Sarajärvi et. al., 2006). Behovet av stöd hos föräldrar med små 

barn skiljer sig ofta från behovet av stöd hos föräldrar till äldre barn. Ofta finns det en 

större oro hos föräldrar med små barn då deras barn inte har samma förmåga att förmedla 

och hantera känslor som större barn (Hogg & Warth, 2009).  

 

Föräldrarna vill ha information om barnets diagnos, prognos, medicinska komplikationer 

och biverkningar, risker, barnets behandling och tester, hur de bör ta hand om barnet på 

bästa möjliga sätt samt hur de ska hantera och klara av smärtsamma och andra påfrestande 

situationer. Föräldrar beskriver också ett behov av att delta i barnets vård både vad gäller 

planering, habilitering och beslut som rör deras barns vård och behandling (Hallström & 

Elander, 2007; Sarajärvi et. al., 2006; Yiu & Twinn, 2001). Delaktighet i behandlingen är 

viktigt för föräldrar dels för att de ska kunna säkerställa att allt går rätt och dels för att 

kunna skydda barnet och ifrågasätta vården (Hallström & Elander, 2007). Enligt Knoderer 

(2009) upplever föräldrarna att när de får vara delaktiga i vården av sitt sjuka barn får de 

en större insikt och säkerhet i processen. Hallström och Elander (2007) påpekar också att 

föräldrar har ett behov av att bli sedda under behandlingen på sjukhus. Uppmärksamhet 

från sjuksköterskan gör att de känner sig bekräftade och stöttade.   
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Sarajärvi et. al. (2006) menar att även om föräldrarna kan hantera att ta hand om sitt barn 

på sjukhuset, är en närvaro och tillgänglighet av sjuksköterskan något som de ser som en 

trygghet. Genom att få avlastning i omvårdnaden av barnet från sjuksköterskan kan 

föräldrarna få möjlighet att ägna sig åt något de tycker om vilket gör att de lättare kan 

hantera situationen (Helseth & Ulfsaet, 2005).  

 

Många föräldrar upplever att deras liv sätt på paus under barnets sjukdom och att deras roll 

som förälder ofta förändras under sjukhusvistelsen (Brody & Simmons, 2007; McGrath, 

2001). Därmed är det viktigt att de får rätt stöd vid rätt tillfälle. Under barns behandling av 

cancer går många föräldrar in i en chockreaktion och de kan då ha svårt att ta in detaljerad 

information (Ringnér et. al., 2011). Behovet av information varierar både mellan individer 

samt under behandlingens gång (Hummelnick & Pollock, 2006). Chockreaktionen gör att 

det är viktigt att sjuksköterskan håller sig till grundläggande information gällande sjukdom 

och behandling, samt att hon upprepar informationen vid flera tillfällen. En grundläggande 

och tydlig information är viktigt i början för att föräldrarna ska förstå vad som förväntas av 

dem under behandlingen. Får de otillräckligt stöd och information kan de känna sig både 

osäkra och oroliga gällande barnets behandling (Ringnér et. al., 2011). 

 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden då 

deras barn behandlades för cancer 

 

METOD 

Val av metod 

I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) valdes kvalitativ intervjustudie som metod då 

den lämpar sig väl för att beskriva upplevelser och erfarenheter på ett nyanserat och 

djupgående sätt. Då avsikten med föreliggande studie var att beskriva upplevelsen av stöd 

ur intervjupersonernas synvinkel, användes halvstrukturerade intervjuer. Kvale och 

Brinkmann (2009) menar att halvstrukturerade intervjuer är lik ett vardagssamtal, men har 

de har ett syfte att få ta del av intervjupersonernas erfarenheter för att kunna tolka och 

beskriva innebörden och eventuella fenomen. 

 

Urvalskriterier 

Urvalskriterierna för intervjupersonerna var att de skulle vara föräldrar till barn som 

behandlats för cancer när barnen var i åldern 0-9 år, behandlingen skulle vara avslutad med 

gott resultat sedan minst sex månader före studiens start samt att intervjupersonerna skulle 

vara bosatta östra Svealand. Då behovet av stöd hos föräldrar med små barn ofta skiljer sig 

från behovet av stöd hos föräldrar till äldre barn (Hogg & Warth, 2009) ansåg författarna 

till föreliggande studie att åldersspannet 0-9 år var lämpligt. För att få distans till en 

sjukdomsprocess behövs tid enligt Cullberg (2006) och därför valde författarna att barnets 

behandling skulle vara avslutad med gott resultat sedan minst sex månader. Med gott 

resultat menas i denna studie att barnen skulle vara fria från cancer efter behandlingen.  

Då författarna ämnade beskriva stödet givet från sjuksköterskor inom svensk hälso- och 

sjukvård gjordes begränsningen till att behandlingen skulle ha genomförts i Sverige. 
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Undersökningsgrupp 

Samtliga intervjupersoner var föräldrar till barn som behandlades för cancer när barnen var 

i åldrarna 1,5-9 år. Tre av intervjupersonerna uppfyllde inte alla urvalskriterierna. Två av 

intervjupersonerna var inte bosatta i östra Svealand och en av intervjupersonernas barn var 

inte färdigbehandlade sedan minst sex månader före studiens start. Undersökningsgruppen 

bestod totalt av åtta personer. 

 

Genomförande 

Kontakt 

För att erhålla kontakt med föräldrar till barn som behandlats för cancer kontaktade 

författarna inledningsvis Barncancerfondens Barncancerföreningar, Stockholm och 

Mellansverige. Först togs kontakt per telefon och sedan skickades ett mail med ett missiv 

(bilaga I) samt en sammanfattning av missiv (bilaga II) till kontaktpersonerna i 

föreningarna, för att presentera författarna till studien samt studiens syfte och 

urvalskriterier. Kontaktpersonen från Barncancerföreningen Stockholm lade upp 

sammanfattningen av missiv på föreningens publika och privata sida på internetforumet 

Facebook. Kontaktpersonen på Barncancerföreningen Mellansverige mailade 

sammanfattningen till personer som denne ansåg matchade studiens syfte och 

urvalskriterier. Eftersom kontakten med Barncancerföreningarna inte gav förväntat resultat 

genomfördes en omfattande sökning på Internet av bloggar, skrivna av föräldrar vars barn 

drabbats av cancer. Ett mail (bilaga III) skickades ut till nio bloggar som författarna ansåg 

uppfylla urvalskriterierna. På internetforumet www.familjeliv.se lades två trådar (bilaga 

IV) ut där studiens syfte och urvalskriterier presenterades samt efterlyste intervjupersoner.  

 

Genom Barncancerföreningarna erhölls tre intervjupersoner; två från Stockholm och en 

från Mellansverige. Via mailutskicket till bloggar fick författarna kontakt med två 

intervjupersoner och via internetforumet www.familjeliv.se en intervjuperson. Den sjunde 

och åttonde intervjupersonen, som var ett föräldrapar, erhölls kontakt med genom 

personlig anknytning. Totalt genomfördes sju intervjuer, fem per telefon och två ansikte 

mot ansikte. 

 

Intervjuguide 

En semistrukturerad intervjuguide utformades (bilaga V) utifrån studiens syfte för att 

säkerställa att vissa specifika områden berördes under intervjuerna (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuguiden användes under samtliga intervjuer. Att intervjuguiden var semistrukturerad 

menas att den innehöll en översikt av de ämnen som ämnades ta upp med förslag på 

efterföljande frågor. Frågorna hade ingen förutbestämd ordning utan ställdes i den ordning 

utefter vad intervjupersonerna berättade. Intervjuguiden innehöll huvudfrågor som alla 

hade förslag på följdfrågor. Även allmänna följdfrågor skrevs in för att kunna användas 

som ett stöd under intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Pilotintervju 

Enligt Polit och Beck (2012) genomfördes en pilotintervju för att testa intervjuguidens 

användbarhet. En pilotintervju är bra för att öva på intervjutekniken samt för att se om 

frågorna har ett bra flöde. I enlighet med Trost (2010) inkluderades pilotintervjun i 

studiens resultat då den besvarade studiens syfte och inga korrigeringar i intervjuguiden 

utfördes. 
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Dataanalys 

Samtliga intervjuer spelades in med ljudbandspelare efter att intervjupersonerna gett sitt 

samtycke. Inspelad data blir enligt Trost (2010) mer exakt och lättillgänglig för analys. I 

enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) transkriberades inspelningarna av intervjuerna 

av författarna i nära anslutning till intervjutillfället. Intervjumaterialet delades upp mellan 

författarna så att den ena transkriberade tre och den andra transkriberade fyra intervjuer. 

Ljud så som suckar, skratt och liknande valdes att inkluderas i transkriberingarna för att 

behålla samtalet levande. 

 

Data analyserades i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats. En induktiv ansats innebär att de 

transkriberade intervjuerna analyserades förutsättningslöst. Författarna läste igenom de 

transkriberade intervjuerna var och en för sig för att sedan tillsammans reflektera över dess 

innehåll. Varje intervju sågs som en analysenhet och ur dessa kom två övergripande 

domäner att identifieras. Dessa domäner var: Stöd och Otillräckligt stöd. Ur 

analysenheterna identifierades meningsenheter som ansågs svara på studiens syfte. En 

meningsenhet ger en beskrivande inblick i intervjupersonernas upplevelser och kan bestå 

av text som hör ihop genom ord, stycken och meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2008).  

 

Vidare, i enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008), kondenserades 

meningsenheterna sedan ner till kortare stycken för att underlätta analysen och för att lyfta 

fram det som författarna ansåg vara det centrala i innehållet. De kondenserade 

meningsenheterna försågs sedan med en kod. Dessa koder beskriver kortfattat 

meningsenheternas innehåll. Koderna sorterades sedan in i underkategorier med liknande 

innehåll och avslutningsvis skapades sex kategorier utefter dessa underkategorier (se bilaga 

VI). De sex kategorierna låg till grund för huvudrubrikerna som resultatet redovisades 

utifrån. Olika färger användes för de olika intervjupersonerna under hela analysprocessen 

för att komma ihåg vem det var som sagt vad och för att veta hur mycket information som 

kom från varje intervjuperson (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). I enlighet med 

Kvale och Brinkman (2009) har citat tagits från samtliga intervjuer. Vissa grammatiska 

ändringar har gjorts då citaten bör återges i korrekt skriftspråk. Om text uteslutits ur citatet 

har det centrala innehållet bevarats genom att ingen viktig information har tagits bort. 

 

Trovärdighet 

En kvalitativ innehållsanalys trovärdighet bedöms enligt Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. För att 

materialet skulle motsvara det som ämnats studera utformades en intervjuguide som 

testades i en pilotintervju. En beskrivning av urval, datainsamling och analysarbete 

utformades för att kunna värdera resultatets nivå av överförbarhet.  

 

Studiens trovärdighet och tillförlitlighet stärktes ytterligare genom att intervjuerna spelades 

in och att båda författarna först läste igenom de transkriberade intervjuerna var och en för 

sig och sedan tillsammans diskuterade innehållet för att uppnå samstämmighet. Vidare i 

enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2008) ges läsaren möjlighet att bedöma 

giltigheten och trovärdigheten i de tolkningar som gjorts i resultatet genom att citat lyfts 

fram från intervjumaterialet. Läsaren får därmed själv möjlighet att se om resultatet speglar 

citaten, vilket i sin tur stärker studiens giltighet och trovärdigheten. 
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Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med f.d. Medicinska forskningsrådets nämnd för forskningsetik [MFR] (2003) 

genomförde författarna vid val av ämne och metod forskningsetiska överväganden. Urvalet 

av intervjupersoner skulle vara representativt för det område som författarna ämnade 

studera samt att konfidentialiteten skulle vara hög och konsekvenser för deltagarna skulle 

minimeras. 

 

Informerat samtycke 

En viktig komponent då forskningen involverar människor är enligt Helgesson (2006) 

informerat samtycke. Informerat samtycke innebär att författarna i denna studie innan 

intervjutillfället informerade intervjupersonerna om studiens syfte och upplägg samt att 

deltagandet i studien var frivilligt och att de när som helst kunde dra sig ur studien. 

Intervjupersonerna gavs sedan möjlighet att ge sitt samtycke eller nekande till deltagandet i 

studien. 

 

Konfidentialitet 

För att minimera den inverkan som studien kunde ha på intervjupersonernas psykiska och 

fysiska integritet säkrades konfidentialiteten, i enlighet med Helgesson (2006), genom att 

samtliga inspelade intervjuer namngavs med koder och sparades i separat mapp på en 

privat lösenordskyddad dator. Intervjupersonernas rätt till integritet respekterades och den 

personliga informationen behandlades konfidentiellt under studiens genomförande. I 

enlighet med MFR (2003) kommer alla inspelade och transkriberade intervjuer efter 

studiens avslutande att förstöras. 

 

Konsekvenser för deltagarna i studien 

I enlighet med Helgesson (2006) har överväganden av de konsekvenser som studien kunde 

komma att ha för intervjupersonerna gjorts genom att författarna lät intervjupersonen styra 

innehållet i samtalet. Ville inte intervjupersonen gå in på vissa områden, respekterades 

detta för att minimera risken att intervjupersonen skulle komma till skada. Under 

intervjuns gång hade författarna i åtanke att intimitet och öppenhet kan få deltagarna att 

berätta saker som de senare kanske ångrar.  

 

RESULTAT 

Resultatet redovisas utifrån sex huvudrubriker som författarna identifierat under 

dataanalysen: Information, Sjuksköterskans kompetens, Tillgänglighet, Kontinuitet, 

Bekräftelse och Familj. Under varje kategori finns underrubriker som skapats utifrån 

underkategorier vilka också identifierats under dataanalysen.  

 

Resultatets innehåll presenteras med hjälp av citat från intervjuerna som markerats med 

indragningar och kursivering. Om text uteslutits ur citatet markeras detta med klamrar och 

tre punkter, […].  Namn i citaten har ersatts med NN. Vid behov har meningsuppbyggnad i 

citaten ändrats för att ge texten ett bättre flyt och de intervjuade benämns i resultatet som 

föräldrar. 
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Information 

I början av barnets behandling för cancer upplevde föräldrarna att de var i chocktillstånd. 

De beskrev att tillvaron på sjukhus och behandlingsprocessen i början var en okänd värld 

som de kastades in i och att vardagen omkullkastades. Vidare beskrev de hur svar på frågor 

och grundläggande, tydlig information i detta skede var mycket viktigt att få från 

sjuksköterskan.  

 

Svar på frågor 

Samtliga föräldrar beskrev hur viktigt det var att sjuksköterskan kunde svara på deras 

frågor under vårdtiden. Föräldrarna hade ständigt under behandlingen många frågor 

rörande barnet och sjukdomen vilket ledde till en känsla av oro och osäkerhet. Genom att 

sjuksköterskan svarade på föräldrarnas frågor lindrades deras oro och sjuksköterskan blev 

därmed en stödjande person under hela sjukdomsprocessen. De upplevde att om 

sjuksköterskan inte kunde svara direkt på de frågor som de hade tog hon sig alltid tid att 

försöka ta reda på svaren. En direkt kommunikation och anpassad information från 

sjuksköterskan gjorde att föräldrarna kunde känna sig lugna och trygga och de upplevde att 

de kunde fokusera på barnet istället för allt runtomkring.  

 

Den stora biten är att kunna svara på frågor och att snabbt kunna ge svar. 

För det som tynger, åtminstone mig själv som förälder, är om att jag 

undrar något i den här situationen så vill jag ha svar på det. Det kan vara 

viktigt för att jag ska kunna tänka. 

 

Anpassad information 

Föräldrarna beskrev att det var viktigt att få information om vad som hände, hur 

behandlingen skulle gå till och hur upplägget under behandlingen skulle se ut. Att 

informationen var tydlig, grundläggande och anpassad efter situationen var viktigt för att 

de skulle kunna förstå och hantera vardagen under vårdtiden.  

 

Men jag tror också att i början, då är det mer att de förklarade vad det 

egentligen var som han hade drabbats av. [...] När de började prata om 

lillhjärnan tänkte jag: vadå lillhjärnan? Finns det fler hjärnor? 

  

 

Otydlig och otillräcklig information 

När ens barn genomgår en cancerbehandling beskrev föräldrarna att det var traumatiskt 

både för barnet och för föräldrarna. Information vid diagnostisering och samtal om prognos 

beskrev föräldrarna som viktigt. Några föräldrar upplevde dock att de inte erhöll tillräcklig 

information då kommunikationen med sjuksköterskan var bristfällig. Att inte få det stöd 

som information och tydlig kommunikation kan vara, gjorde att föräldrarna kände sig mer 

ensamma och osäkra. 

 

 

Det var katastrof när jag fick beskedet att hon hade en tumör. De lämnade 

mig ensam med henne och sa att jag kunde gå ut i väntrummet. Jag 

kommer ihåg att jag fick en nalle av en sjuksköterska också, men det var 

allt. 
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Föräldrarna berättade att om inte adekvat information erhölls blev det svårt att gå vidare 

och bearbeta det som hänt samtidigt som de tappade förtroendet för sjuksköterskan. 

Föräldrarna beskrev att de förstår att det är svårt för sjuksköterskan att ge stöd vid svåra 

besked eller diagnoser till familjer, men att det inte får glömmas bort, att det är ännu 

svårare att vara förälder i den situationen. 

 

Det är bättre att sjuksköterskan är ärlig och säger som det är istället för 

att tassa runt. Man tappar det förtroende som byggts upp under en tid. 

[…]Jag förstår att det är jobbigt men som förälder är det ännu jobbigare. 

 

Sjuksköterskans kompetens 

Sjuksköterskor med förståelse och erfarenhet av liknande situationer upplevdes av 

föräldrarna som kompetenta och som ett stöd under behandlingen. Förståelse, ett 

professionellt förhållningssätt samt trygghet i sin yrkesroll hos sjuksköterskan bidrog till 

känsla av säkerhet hos föräldrarna.  

 

Förståelse 

Upplevelsen av att sjuksköterskan hade en förståelse för vad föräldrarna gick igenom och 

att hela familjen var i chock beskrevs av föräldrarna. De kände att sjuksköterskan förstod 

situationen och att de inte blev nonchalerade eller bollade hit och dit. Genom att vara 

insatta i barnets journal och pålästa om vårdhistoriken framstod sjuksköterskorna som 

kompetenta. Föräldrarna beskrev vidare att när sjuksköterskorna hade en förståelse 

underlättades hela behandlingsprocessen och det gav dem en trygghet och möjlighet att 

lägga energin helt och hållet på barnet, istället för att fokusera på det praktiska runt 

omkring. 

 

Det kändes som att de hade gjort det förr. Först var det NN i fokus, sen 

några dagar senare då var det; det här kommer att ske, sen ytterligare 

några dagar senare så var det; det här gäller med försäkringskassan, de 

här rättigheterna har ni med jobbet, det här mötet har vi bokat med 

kurator och en präst. Man behövde inte tänka på vad som gällde, för 

allting var så uppstyrt. 

 

Erfarenhet 

Föräldrarna beskrev också hur sjuksköterskor som upplevdes ha erfarenhet av liknande 

situationer uppfattades som trygga i sin yrkesroll. Erfarenheten och tryggheten gjorde att 

föräldrarna fick förtroende för sjuksköterskan i omvårdnaden av barnet. De uttryckte även 

vikten av ett professionellt förhållningssätt hos sjuksköterskan. En förälder beskrev att 

tiden på sjukhus var påfrestande för hela familjen och att sjuksköterskan på grund av det 

kunde försättas i obekväma situationer. Trötthet, oro och rädsla gjorde att föräldrarna 

ibland kunde säga saker som de inte menade men i och med att sjuksköterskan var trygg i 

sin yrkesroll och hade tidigare erfarenheter av liknande situationer hanterade hon 

situationen på ett professionellt sätt.  

 

Som sjuksköterska kan man nog få ta mycket skit fast det egentligen inte är 

personligt, det har med situationen att göra. Och då måste man fortsätta 

att inte ta det personligt. Det tycker jag att många sjuksköterskor på 

avdelningen lyckades med. 
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Tillgänglighet 

Sjukhusvistelsen och de många, långa behandlingarna under barnets vårdtid, beskrevs av 

föräldrarna som svår för hela familjen. Genom att sjuksköterskan fanns tillgänglig 

underlättades vårdtiden.  

 

Närvaro 

Föräldrarna berättade att de tyckte att det var svårt att se sitt barn bli så påverkat av 

behandlingen. En närvaro och tillgänglighet av sjuksköterskan upplevdes därmed som ett 

betydelsefullt stöd. Genom att sjuksköterskan tog sig tid att sitta ner och prata och lyssna 

kunde oro och ångest lindras. Vetskap om att hjälpen och informationen fanns nära till 

hands beskrevs av föräldrarna som en trygghet. De beskrev vidare att när sjuksköterskan 

förklarade och förtydligade informationen efter undersökningar eller samtal med läkare, 

blev det lättare för föräldrarna att ta till sig informationen. 

 

Om man väl behövde dem [...] så var det viktigt att de kom [...]. Och det 

gjorde de. Det gjorde de alltid. 

 

Föräldrarna beskrev också att okunskapen och kaoset som infann sig vid diagnostiseringen 

och i början av behandlingen, kunde lindras till följd av att sjuksköterskan var tillgänglig 

och tog sig tid att sätta sig ner och samtala med föräldrarna. De beskrev också att 

sjuksköterskan försökte se till barnets bästa och att hon försökte finnas i närheten om hjälp 

behövdes. 

 

Ibland bryter man ihop som förälder och då kunde de verkligen ta sig tid 

och sitta ner och lyssna och prata. 

 

Avlastning  

Föräldrarna beskrev att under barnets behandling av cancer, stannade livet upp. Vardagen 

omkullkastades helt och självklara saker som att duscha eller ta en kopp kaffe åsidosattes. 

De egna behoven kom i andra hand och att allt fokus lades istället på det sjuka barnet och 

barnets behov. Sjuksköterskor som erbjöd avlastning genom att till exempel sitta hos 

barnet medan föräldern fick möjlighet att gå på en promenad eller ta en fika upplevdes av 

föräldrarna som ett bra stöd. 

 

Sjuksköterskor sa att; medan jag sätter den här nålen eller ger den här 

medicinen, så passa på, gå ett par varv i korridoren eller gå ut och gå en 

promenad. Om NN var trygg, då kunde man göra så. 

 

Kontinuitet 

Föräldrarna beskrev att det ofta var samma sjuksköterskor som arbetade kontinuerligt 

under behandlingen. Detta gjorde att de kände sig igenkända och välkomna.  

 

Återkommande personal 

En förälder beskrev att i och med att de träffade samma sjuksköterskor under hela 

behandlingen så upplevdes upplägget och planeringen som professionellt. Vidare beskrev 

några föräldrar att denna kontinuitet i vården gjorde att barnet kände igen sjuksköterskorna 

och att det gav barnet en trygghet i sin behandling, vilket i sin tur också gjorde föräldrarna 

trygga. Sjuksköterskorna upplevdes av föräldrarna som en stödjande vän under vårdtiden.  
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Vi ser er som våra vänner. 

 

Det var ofta samma personer som träffade barnen varje gång och då är 

det också en trygghet. 

 

Bristande kontinuitet 

Några föräldrar upplevde dock att kontinuiteten mot slutet av behandlingen försämrades. 

När behandlingen led mot sitt slut och prognosen såg god ut beskrev föräldrarna att de 

upplevde att familjen inte längre var lika viktig som de var i början av behandlingen. 

Samma sjuksköterskor var inte längre återkommande vilket gjorde att de inte var lika 

insatta i vårdhistoriken gällande barnet. Föräldrarna beskrev att kontinuitet var lika viktigt i 

slutet av behandlingen som i början. En av föräldrarna beskrev en upplevelse av tomhet när 

kontinuiteten försvann. 

 

Det var sista gången vi var där, innan slutet på behandlingen och det hade 

gått bra. Man fick känslan att då behöver vi inte lägga lika mycket krut på 

dem. Och så är det ju inte alls. För oss lika viktigt som dag ett. 

 

Bekräftelse 

Ett viktigt stöd att få under barnets behandling, upplevde föräldrarna, var att få bli 

uppmärksammad och bekräftad. Genom att bli uppmärksammade och bekräftade upplevde 

de en trygghet under vårdtiden. 

 

God kontakt och lyhördhet 

En förälder beskrev att de uppskattade när sjuksköterskorna kom in i rummet och frågade 

hur barnet och familjen mådde, utan att de själva hade ringt på hjälp. Föräldrarna kände då 

att sjuksköterskan såg dem och bekräftade dem. Några föräldrar beskrev även att 

sjuksköterskan bekräftade dem genom att bland annat lyssna och känna av hur barnet och 

familjen mådde, vilket också gav henne en möjlighet att lära känna familjen bättre, samt få 

en större förståelse för helheten. De beskrev även att bekräftelse från sjuksköterskan, 

genom en god kontakt och lyhördhet, gav trygghet för familjen under behandlingstiden. 

 

Ett stöd som man fick av vissa sköterskor var att de kunde komma in och 

sitta hos en så man kunde ventilera, kanske få en klapp på axeln eller en 

kram eller vad som helst. 

 

Att lyssna på föräldrarna bara för lyssnandes skull. 

 

Inte bekräftad 

Några föräldrar beskrev dock känslan av att inte bli bekräftade och uppmärksammade 

under barnets behandling. En förälder beskrev att föräldrar till sjuka barn på sjukhus tar in 

allt runt omkring, vartenda ord och rörelse. Sjuksköterskor som inte tittade, hälsade eller 

bara gick förbi rummet bidrog till osäkerhet hos föräldrarna och hur de agerade mot sitt 

barn. Vidare beskrev en annan förälder att den privata sfären ibland inte respekterades då 

sjuksköterskor kunde stiga in i rummet utan att knacka på dörren innan, något som gav en 

känsla av att inte bli bekräftad och respekterad.  

 

Man fick känslan av att; vad tror ni? Tror ni att jag har bett om att få 

komma hit? Det var skittungt varje gång man skulle komma till sjukhuset. 
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Familj 

Samtliga föräldrar upplevde att det är hela familjen som drabbas när ett barn i familjen får 

cancer. De beskrev även att det under barnets behandling var viktigt att sjuksköterskan inte 

bara såg det sjuka barnet, utan även hela familjen; barnet, föräldrar och eventuella syskon. 

Föräldrarna beskrev att om de sågs som en hel familj, under barnets behandling, stärktes 

känslan av samhörighet. Men de beskrev också vikten av att varje individ i familjen, blev 

uppmärksammad av sjuksköterskan, var och en för sig.  

 

Det var viktigt att hela familjen försökte vara tillsammans så mycket som 

möjligt i sådan här situation. 

 

Se barnet 

När ett barn behandlas för cancer är det många återkommande undersökningar och 

medicintekniska åtgärder som genomförs. Föräldrarna beskrev att det var viktigt att 

sjuksköterskan såg det sjuka barnet och dess behov, för att kunna få barnets förtroende vid 

dessa åtgärder. Ett förlorat förtroende för sjuksköterskan hos barnet var svårt att återfå och 

kunde därmed försvåra de framtida behandlingarna och undersökningarna. När barnet hade 

ett förtroende för och kände sig trygg med sjuksköterskan upplevde föräldrarna att de 

också kunde känna sig trygga. 

 

Man riktade sig mot barnen. Barnen var verkligen alltid i centrum. Det var 

barnen som var nummer ett för dem. 

 

Se föräldrarna 

Ett behov som växte fram under behandlingen, beskrev föräldrarna, var att få vara 

delaktiga i sitt barns vård. I och med att den egna kunskapen och medvetenheten hos 

föräldrarna ökade, minskade behovet av grundläggande stöd som var viktigare i början av 

behandlingen. Föräldrarna beskrev också att de känner sitt barn bäst och att de därmed 

kunde se deras barns behov på ett annat sätt än en sjuksköterska. Vidare beskrev 

föräldrarna att de längre in i behandlingsprocessen blev tryggare i sin roll som förälder till 

ett barn med cancer vilket gjorde att de vartefter behandlingen fortskred ville bli mer 

delaktiga och inkluderade som en partner i barnets vård. Genom att sjuksköterskan då gav 

dem möjlighet att delta och hjälpa till under barnets behandling, stärktes föräldrarnas 

känsla av delaktighet i vården.  

 

I början vågar man inte säga till utan då gjorde man som man blev 

tillsagd. Sedan förstod man, att det här kan jag vara med och påverka som 

förälder. 

 

Se syskonen 

Några föräldrar beskrev känslan av ett ständigt dåligt samvete gentemot syskon, då det var 

lätt att syskonen kände sig åsidosatta och ouppmärksammade när allt fokus lades på det 

sjuka barnet. Genom att sjuksköterskan uppmärksammade och inkluderade syskonen under 

behandlingen upplevde föräldrarna att det dåliga samvetet lindrades något.  

 

Fokus på det sjuka barnet blir det hur man än vrider och vänder på det. 

Men har man syskon kanske man som sjuksköterska kan fråga: vill du 

hjälpa mig med här? [...] Så de får känna sig sedda i alla fall. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under 

tiden deras barn behandlades för cancer. Enligt Trost (2010) är det studiens syfte som ska 

motivera valet av metod. I och med att författarna ville beskriva intervjupersonernas 

upplevelser och erfarenheter på ett nyanserat sätt valdes därför en kvalitativ intervjustudie 

som metod. En kvalitativ intervjustudie syftar till att förstå den upplevda vardagen ur den 

intervjupersonens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009). Författarna anser därmed att en 

litteraturstudie inte hade givit samma unika resultat. 

 

Två av intervjupersonerna som deltog i studien hade personlig anknytning till författarna 

då de var nära anhöriga till en av dem. Den personliga anknytningen kan enligt Trost 

(2010) medföra en risk genom att förutfattade meningar och föreställningar kan påverka 

intervjun och analysen. I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) informerade 

författarna i förväg de två intervjupersoner med personlig anknytning om studien och dess 

syfte, vartefter de frivilligt deltog då de själva ansåg sig passa in i studiens urvalskriterier. 

Att intervjupersonerna var både informerade, intresserade och motiverade att delge sina 

upplevelser och erfarenheter stärker enligt Kvale och Brinkmann (2009) studiens 

trovärdighet.  

 

Då författarna från början inte fick kontakt med tillräckligt många intervjupersoner valde 

de att inkludera tre intervjupersoner som inte uppfyllde urvalskriterierna. Två av 

intervjupersonerna var inte bosatta i östra Svealand, utan i västra Götaland och en 

intervjupersons barn var inte färdigbehandlat sedan minst sex månader utan endast sedan 

en månad tillbaka. Cullberg (2006) menar att det behövs tid för att få distans till en 

sjukdomsprocess, men då den förälder vars barn inte var färdigbehandlat sedan sex 

månader själv ville dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser inkluderades denne i 

studien. Författarna beslutade gemensamt, med stöd ur Malterud (2009), att inkludera 

dessa tre intervjupersoner i studien då deras upplevelse av stöd inte skilde sig från övriga 

intervjupersoner vilket ytterligare stärkte studiens resultat.  

 

Fem av intervjuerna genomfördes per telefon och två intervjuer genomfördes ansikte mot 

ansikte. Båda författarna till studien närvarade vid intervjuerna vilket enligt Malterud 

(2009) ger studien ytterligare trovärdighet, eftersom att när båda författarna närvarar 

minskar riskerna med att innebörden av intervjupersonens ord går förlorade eller 

missförstås under analysprocessen. 

  

Telefonintervjuer genomfördes då författarna inte hade möjlighet att resa utanför 

Stockholmsområdet. Intervjuerna per telefon gav då möjlighet till samtal med 

intervjupersoner som var bosatta i övriga Sverige. Nackdelar med telefonintervjuer kan 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) vara att icke språklig information, som gester och 

ansiktsuttryck, går förlorade. Då intervjuerna saknade fysisk interaktion upplevde 

författarna att det under vissa intervjuer var svårare att förtydliga några av frågorna som 

ställdes till intervjupersonerna. Under intervjuerna som genomfördes med fysisk 

interaktion upplevde författarna att det var lättare att förklara när ansiktsuttryck, gester och 

kroppsspråk kunde användas. Detta anser författarna ha påverkats studiens resultat positivt 

då föräldrarnas beskrivningar blev mer målande. 
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Samtliga intervjuer spelades in, efter intervjupersonens informerade samtycke, med 

ljudbandspelare vilket enligt Kvale och Brinkman (2009) gav författarna möjlighet att 

endast koncentrera sig på samtalet och dynamiken under intervjun. Hela samtalet, med 

specifika ord, pauser och tonfall, registrerades i sin helhet i och med inspelningen vilket 

gav möjlighet för författarna att lyssna på intervjun upprepade gånger. Trost (2010) menar 

att människor kan uppleva det som besvärande att bli inspelade och att bandspelaren därför 

med fördel kan placeras utom synhåll för intervjupersonen. Under intervjuerna som 

genomfördes ansikte mot ansikte upplevde författarna att ljudbandspelaren påverkade 

intervjupersonerna och att den därför borde ha placerats annorlunda. Författarna anser 

därför att studiens resultat kan ha påverkats negativt då intervjupersonen kanske inte 

delgav all sin erfarenhet.  

 

Hela analysarbetet har beskrivits och olika ställningstaganden under processen har 

verifierats. Båda författarna har läst samtliga transkriberade intervjuer och har tillsammans 

genomfört analysen samt reflekterat över olika tolkningsmöjligheter vilket enligt Lundman 

och Hällgren Graneheim (2008) stärker tillförlitligheten i studien. Författarna upplevde 

dock viss svårighet under analysprocessen med att kategorisera meningsenheterna då 

innehållet kunde tillhöra flera olika områden. Genom att dela upp vissa meningsenheter 

samt lägga dem i liknande underkategorier under varandra upplevdes en större tydlighet i 

det framkomna materialet och analysen upplevdes få en bättre struktur.  

 

Då studiens resultat lyfter fram det som ämnades beskrivas, föräldrars upplevelse av stöd 

från sjuksköterskan, anses studien, med stöd ur Lundman och Hällgren Graneheim (2008) 

ha god giltighet. Citat från samtliga intervjuer gav läsaren en möjlighet att bedöma 

giltigheten och trovärdigheten i resultatet och själv se om resultatet speglade citaten. 

Citaten stärker därmed studiens trovärdighet också i enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008). Med stöd ur Kvale och Brinkmann (2009) har konfidentialitet för 

intervjupersonerna under analysprocessens gång respekterats genom att namn på personer 

och avdelningar uteslutits eller kodats. Förvaringen av inspelat material har gjorts på 

lösenordskyddad dator och utskrifterna har förvarats i ett låst skåp tillhörande författarna. 

Vidare i enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) kommer intervjumaterialet att 

förstöras då studien är godkänd och avslutad. I enlighet med Lundman och Hällgren 

Graneheim (2008) anses studiens resultat kunna överföras till liknande grupper vilket 

stärker studiens generaliserbarhet. Dock anses inte resultatet kunna överföras till större 

grupper då antalet intervjupersoner i studien anses som litet. 

 

Resultatdiskussion 

Föräldrarna som deltog i denna studie upplevde att stöd från sjuksköterskan var viktigt att 

få under hela tiden då deras barn behandlades för cancer. Enligt föräldrarna var det en stor 

chock och en traumatisk händelse när barnet drabbades av cancer vilket stöds i en studie 

gjord av Neil och Clarke (2010) som menar att något av det svåraste som en förälder kan 

gå igenom är om ens barn behandlas för cancer.   

 

Det stöd som föräldrarna ansåg var av betydelse att få under behandlingen var att 

sjuksköterskan gav tydlig och grundläggande information, att hon hade en förståelse samt 

erfarenhet av liknande situationer, att hon tog sig tid och fanns nära till hands samt att det 

ofta var samma sjuksköterskor som återkom under behandlingen. Vidare ansåg föräldrarna 
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att det upplevdes bra när de blev bekräftade, sedda och avlastade samt fick vara delaktiga 

under behandlingen.  

Det var också viktigt att sjuksköterskan såg hela familjen och inte bara det sjuka barnet. 

Utifrån det som föräldrarna berättade konstateras att stöd i olika former till föräldrar är en 

central del i vården av cancersjuka barn vilket författarna finner stöd i, i en studie gjord av 

Knoderer (2009) som menar att olika former av stöd ger föräldrarna en större säkerhet och 

kunskap i sitt barns sjukdom och vård.  

 

Information som var anpassad efter situationen upplevdes av föräldrarna som bra stöd att 

få för att de bättre skulle kunna förstå vad som hände och hur de skulle hantera vardagen. 

Ringnér et. al. (2011) påpekar att det är viktigt att sjuksköterskan, vid rätt tillfälle, ger rätt 

form av stöd. I början av barnets behandling kan föräldrarna ha svårt att ta in detaljerad 

information då de ofta befinner sig i chock. Det är då viktigt att informationen är 

grundläggande samt att den upprepas vid flera tillfällen. Föräldrarna i föreliggande studie 

upplevde att en anpassad och direkt information från sjuksköterskan gjorde att de kunde 

känna sig lugna och trygga samt att de kunde fokusera på barnet istället för på allt runt 

omkring. De beskrev också att de ville ha information om hur behandlingen skulle gå till 

och hur upplägget gällande behandlingen skulle se ut. Föräldrarnas upplevelser styrks i 

studier gjorda av Sarajärvi et. al. (2006) och Yiu och Twinn (2001) där det framkommer att 

föräldrar till barn med cancer vill ha information om barnets diagnos, prognos, behandling, 

risker och hur de bör ta hand om barnet på bästa möjliga sätt samt hur de ska hantera och 

klara av smärtsamma och påfrestande situationer.  

 

I en studie gjord av Kerr et. al. (2004) påpekas vikten av hur sjuksköterskan kommunicerar 

och levererar information till föräldrar till barn med cancer. Hur sjuksköterskan levererar 

informationen påverkar föräldrarnas tillit och förtroende för henne. Dock framkommer det 

i föreliggande studie att föräldrar ibland upplevde informationen och kommunikationen 

med sjuksköterskan som bristfällig. Föräldrarna upplevde då att det var svårt att gå vidare 

och bearbeta det som hände under behandlingen, och att förtroendet som byggts upp för 

sjuksköterskan minskade. Författarna anser det därför intressant att föräldrarna i 

föreliggande studie upplevde en bristfällig information och kommunikation från 

sjuksköterskan, trots att det i studien av Kerr et. al. (2004), som är riktad till 

sjuksköterskor, framkommit hur viktigt det är med tydlig och rak kommunikation med 

föräldrar. 

 

Samtliga föräldrar i föreliggande studie framhävde betydelsen av att sjuksköterskan kunde 

svara på deras frågor under vårdtiden. Att få sina frågor besvarade uppgav många av 

föräldrarna var en förutsättning för att de skulle kunna hantera vardagen under 

sjukdomstiden. Beltrão, Vasconcelos, Pontes och Albuquerque (2007) menar att föräldrar 

under barns behandling av cancer vill ha en öppen och ärlig kommunikation om diagnoser 

och prognoser samt att det är extra viktigt att få svar på frågor. 

 

Flera av föräldrarna i föreliggande studie beskrev att när sjuksköterskan hade en förståelse 

för familjens situation och var påläst i vårdhistoriken upplevdes hon som kompetent. När 

sjuksköterskan upplevdes vara kompetent beskrev föräldrarna att de kände en tillit till 

henne och att de kände sig tryggare i situationen. Kunskap om föräldrarnas tidigare 

erfarenheter av sjukvård samt möjligheter till att ta in ny information är något som Baile et. 

al. (2000) anser är en bra egenskap att ha som sjuksköterska. Genom att skaffa en sig en 

förståelse om föräldrarnas förutsättningar kan sjuksköterskan därigenom möta föräldrarna 

på deras nivå samt anpassa upplägget efter föräldrarnas behov.  
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Tillgänglighet av sjuksköterskan och att hon tog sig tid att sitta ner för att prata och lyssna 

var något som föräldrarna beskrev som ett bra stöd att erhålla under vårdtiden. Vikten av 

att sjuksköterskan finns tillgänglig styrks i en studie av Sarajärvi et. al. (2006) som belyser 

sjuksköterskans stödjande funktion genom att hon är närvarande samt lyssnar på 

föräldrarna under vårdtiden. Enligt HSL (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan ha god 

kontakt med patient och vårdpersonal samt eftersträva kontinuitet och säkerhet i vården. 

Föräldrarna i studien upplevde att det oftast var samma sjuksköterskor som återkom under 

behandlingstiden och att planeringen av personal då kändes professionell. Kontinuiteten av 

sjuksköterskor gjorde att föräldrarna lärde känna dem och i och med det visste vad de 

kunde förvänta sig av sjuksköterskorna. 

 

Resultatet visade att när föräldrarna upplevde att sjuksköterskan tog sig tid att lära känna 

familjen och dess behov fick hon en större förståelse för helheten och familjen. 

Sjuksköterskan bekräftade dem genom att se deras behov samt genom att lyssna på dem. I 

en studie av Hallström och Elander (2007) beskrivs att när föräldrar fick uppmärksamhet 

och blev sedda av sjuksköterskan, under barns behandling av cancer, kände de sig 

bekräftade. Några av föräldrarna i föreliggande studie upplevde dock att de ibland inte blev 

bekräftade. Sjuksköterskor som inte hälsade eller bara gick förbi utan att se dem gav 

föräldrarna en känsla av att inte bli bekräftade och respekterade. I en studie av Björk et. al. 

(2005) påpekas att föräldrar till barn med cancer är i en beroendeställning till 

sjuksköterskan och att de vill därför inte störa, klaga eller vara till besvär. Om 

sjuksköterskan då inte ser deras behov kan en känsla av att inte bli bekräftad uppstå hos 

föräldrarna.  

 

Under behandlingstiden beskrev föräldrarna att de egna behoven kom i andra hand och att 

allt fokus lades på det sjuka barnet och dennes behov, något som författarna finner stöd i, i 

en studie gjord av Helseth och Ulfsaet (2005). För att få möjlighet att se till sina egna 

behov upplevde föräldrarna att det då var skönt om sjuksköterskan erbjöd sig att avlasta 

föräldrarna. Det som föräldrarna beskrev, påtalar även Fletcher et. al. (2010) i sin studie 

som framhäver vikten av att sjuksköterskan erbjuder avlastning till föräldrarna så att de 

kan utföra vardagliga saker, som till exempel att träna, vilket de annars inte skulle hinna. 

 

Resultatet visade också att samtliga föräldrar upplevde att hela familjen drabbas när barnet 

behandlas för cancer. Sjuksköterskor som inte bara såg det sjuka barnet, utan även hela 

familjen; barnet, föräldrar och eventuella syskon, upplevdes av föräldrarna som ett bra 

stöd. I en studie gjord av MacKay och Gregory (2010) beskrivs även betydelsen av att 

sjuksköterskan ser att varje familj är unik och att de därmed har unika behov. Björk et. al 

(2009) menar att syskon till ett barn med cancer kan uppleva utanförskap då föräldrarna 

spenderar mycket tid med det sjuka barnet på sjukhuset. Föräldrarna i föreliggande studie 

framhävde att om sjuksköterskan då uppmärksammade och inkluderade syskonen under 

behandlingen kunde föräldrarnas dåliga samvete gentemot syskonen lindras.  

 

Föräldrarna beskrev också att de, vartefter behandlingen fortskred, ville bli mer delaktiga 

och mer inkluderade av sjuksköterskan som en partner i barnets vård. I likhet med det som 

framkommit i en studie gjord av Björk et. al. (2006) beskriver föräldrarna att de upplever 

att de känner sitt barn bäst och därmed kan se barnets behov på ett annat sätt än vad 

sjuksköterskan kan. Det är därför betydelsefullt att som förälder få vara med och påverka 

sitt barns vård under barnets behandling för cancer. 
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Slutsats 

Stöd från sjuksköterskan under sitt barns behandling av cancer var viktigt för föräldrarna. 

Sjuksköterskor som informerade, hade förståelse och erfarenhet, erbjöd avlastning, var 

tillgängliga och återkommande under behandlingen samt bekräftade och lät föräldrarna 

vara delaktiga i vården var av betydelse för att föräldrarna lättare skulle kunna hantera 

vardagen. När föräldrar dock inte erhöll tillräckligt stöd från sjuksköterskan uppstod 

känslor som oro, osäkerhet och ensamhet. Resultatet påvisade även betydelsen av att hela 

familjen med eventuella syskon blev sedd och bekräftade av sjuksköterskan och att 

föräldrarna gavs möjlighet att få vara med och påverka sitt barns vård. 

 

Studiens tillämpbarhet 

Innan studiens genomförande reflekterade författarna, i enlighet med Kvale och 

Brinkmann (2009), över vilka goda effekter som studien skulle kunna komma att ha. 

Upplevelsen av att ett barn diagnostiseras med cancer är enligt Neil och Clarke (2010) 

något av det svåraste som kan drabba en förälder. Stöd från sjuksköterskan kan i enlighet 

med Ringnér, Jansson och Graneheim (2011) göra att föräldrarna känner sig trygga trots 

ovissheten om framtiden.  Författarnas förhoppning är att studiens resultat ska kunna 

tillföra kunskap och medvetenhet hos sjuksköterskor som arbetar med sjuka barn på 

sjukhus gällande hur de på bästa sätt kan stödja föräldrarna. 

 

Fortsatta studier 

Utifrån vad föräldrarna beskrev i föreliggande studie, gällande deras upplevelse av stöd 

från sjuksköterskan, finner författarna att det vore intressant att undersöka hur 

sjuksköterskan upplever föräldrarnas behov av stöd. Genom att jämföra resultatet i en 

sådan studie med det resultat som framkommit i föreliggande studie, skulle det givna 

stödet kunna belysas ur olika perspektiv. Därmed skulle möjlighet ges att undersöka om 

upplevelsen av att ge stöd som sjuksköterska samt att erhålla stöd som förälder skiljer sig 

från varandra. Genom att jämföra dessa två resultat skulle stödet till föräldrar med barn 

som behandlats för cancer kunna utvecklas och kanske ytterligare förbättras. Vidare har det 

i föreliggande studie framkommit att det är viktigt att både se och inkludera syskonen i 

barnets vård. Författarna anser därför att det skulle vara intressant att studera syskonens 

upplevelser och erfarenheter under tiden då det sjuka syskonet behandlades för cancer.  
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BILAGA I 

Stockholm: XXXX-XX-XX 

Barncancerföreningen Stockholm/Mellansverige  

XXXXX 

XXX XX STOCKHOLM  

 

 

Hej, 

 

Vi heter Mikaela Frie och Julia Ståhl och är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmet 

Högskola, termin fem, som ska genomföra ett examensarbete omfattande 15 

högskolepoäng. Området som ska studeras berör föräldrars upplevelse av stöd från 

sjuksköterskan vid deras barns behandling av cancer. Vi är därför intresserade av att få 

genomföra intervjuer med Er som har barn som varit sjuka i cancer då de var i åldern 0-9 

år samt behandlade med gott resultat och fria från behandling sedan minst sex månader.   
 

Upplevelsen av att ens barn behandlas för cancer är något av det värsta som kan hända en 

förälder. Studier visar att stöd är ett av föräldrars största behov under vårdtiden och vi vill 

därför få en djupare förståelse av föräldrarnas upplevelse av stöd från sjuksköterskor under 

barnets vårdperiod. Studiens syfte är att beskriva dessa upplevelser av stöd och lyfta fram 

sjuksköterskans stödjande funktion ur föräldrarnas synvinkel.  

 

Deltagandet i intervjun är helt frivilligt och kommer att ske på den plats som Ni önskar. Ni 

kan närsomhelst under studiens gång dra er ur och ni väljer själva vilka frågor Ni vill svara 

på. Information som kan komma att identifiera enskilda personer kommer inte att lämnas 

ut, utan namn och annan privat information kommer att ändras i det färdiga resultatet. Ni 

kommer innan intervjun ge Ert samtycke till om intervjuerna får spelas in. All data som 

samlas in är konfidentiell och ingen obehörig kommer att få tillgång till materialet. 
 

Denna studie är ett arbete på högskolenivå. Detta innebär att studiens resultat inte kommer 

att publiceras eller användas utanför skolan. 

 

Vi hoppas att några av Er är intresserade av att delta i denna studie. Ni är välkomna att 

kontakta oss om ni vill delta eller om ni har några frågor. 
 

 

Med vänlig hälsning  

 

Sophiahemmet Högskola  

 

Mikaela Frie             Julia Ståhl 

XXX-XXX XX XX            XXX-XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se    XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

Handledare 

Britten Jansson 

XXX-XXX XX XX 

XX.XX@sophiahemmethogskola.se 

 

mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@sophiahemmethogskola.se


      

BILAGA II 

 

Intervjustudie – upplevelse av stöd 
 

Är Du/Ni föräldrar till ett barn som behandlats för cancer och är Du/Ni intresserade av att 

dela med Er av Era upplevelser?  

 

Vi heter Mikaela Frie och Julia Ståhl. Vi studerar till sjuksköterskor och skriver en 

kandidatuppsats på 15 hp om föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under 

barnets behandling av cancer.Anledningen till att vi vill skriva om detta viktiga ämne är att 

en av oss har erfarenhet av att ett litet barn drabbades av cancer vid 1 års ålder. Att som 

anhörig stötta och se föräldrarna och även barnet genom sjukdomen och behandlingen 

väckte intresse för att utforska föräldrarnas behov av stöd under vårdtiden. 

 

Vi är intresserade av att få kontakt med föräldrar vars barn behandlats för cancer, under 

åldern 0-9 år och är färdigbehandlade med gott resultat sedan minst sex månader. Vi vill få 

en djupare förståelse av föräldrarnas upplevelse av stöd från sjuksköterskan och beskriva 

hennes stödjande funktion ur Er synvinkel.   

 

Är Du/Ni intresserad och vill ha mer information? Hör gärna av Er till oss senast den 29 

februari 2012. 

 

 

Mikaela Frie XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

eller 

 

Julia Ståhl XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 
 

mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se


      

 

BILAGA III 

Hej XXX, 

 

Vi heter Mikaela Frie och Julia Ståhl och är sjuksköterskestudenter på Sophiahemmet 

Högskola i Stockholm. Vi gör just nu ett examensarbete i skolan där vårt syfte med arbetet 

är att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden då deras barn 

behandlades för cancer. Vi söker därför föräldrar vars barn behandlats för cancer under 

åldern 0-9 och som är färdigbehandlade med gott resultat sedan minst sex månader. Vi vill 

få en djupare förståelse av föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan och beskriva 

hennes stödjande funktion ur er synvinkel.  

 

För att hitta föräldrar som vill ställa upp i vår intervjustudie har vi bland annat sökt efter 

bloggar skrivna av föräldrar till barn som haft cancer, och då kom vi kom att hitta er blogg: 

www.XXX.se Vi undrar nu om du är intresserad av att ställa upp på en intervju med oss? 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan, om du väljer att vara med, när som helst dra dig ur 

om du skulle ångra dig under vägens gång. All personlig information kommer att 

avidentifieras och intervjuerna kommer att förstöras efter studiens godkännande. 

Intervjuerna kan genomföras på överenskommen tid och plats alternativt via telefon. 

 

Om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta får du gärna höra av dig till 

oss. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mikaela Frie XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

eller 

 

Julia Ståhl XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

 

Handledare 

Britten Jansson 

XXX-XXX XX XX 

XX.XX@sophiahemmethogskola.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@sophiahemmethogskola.se


      

BILAGA IV 

 

Hej! 

 

Vi heter Julia Ståhl och Mikaela Frie och är sjuksköterskestudenter på Sophiahemmet 

Högskola i Stockholm. Vi gör just nu ett examensarbete i skolan där vårt syfte med arbetet 

är att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under barns behandling av 

cancer. 

 

Vi söker nu föräldrar vars barn behandlats för cancer under åldern 0-9 och är 

färdigbehandlade med gott resultat sedan minst sex månader. Vi vill få en djupare 

förståelse av föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan och beskriva hennes 

stödjande funktion ur er synvinkel. 

 

Är du intresserad av att ställa upp på en intervju med oss och berätta om dina upplevelser? 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan, om du väljer att vara med, när som helst dra dig ur 

om du skulle ångra dig under vägens gång. All personlig information kommer att 

avidentifieras och intervjuerna kommer att förstöras efter studiens godkännande. 

Intervjuerna kan genomföras på överenskommen tid och plats alternativt via telefon. 

 

Om du vill ha mer information eller är intresserad av att delta får du gärna höra av dig till 

oss eller svara här på tråden. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Mikaela Frie XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

eller 

 

Julia Ståhl XXX – XXX XX XX 

XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se 

 

 

Handledare 

Britten Jansson 

XXX-XXX XX XX 

XX.XX@sophiahemmethogskola.se 

 

mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@student.sophiahemmethogskola.se
mailto:XX.XX@sophiahemmethogskola.se


      

Syfte 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskan under tiden 

då deras barn behandlats för cancer. 

 

 

BILAGA V 

INTERVJUGUIDE 

 

Bakgrundsfrågor 

 

 Har du några frågor innan intervjun börjar? 

 I vilken ålder fick ditt barn diagnosen cancer? 

 Vilken typ av cancer? 

 När blev ditt barn färdigbehandlat? 

 

Berätta hur du/ni upplevde stödet av sjuksköterskorna under tiden ditt barn 

behandlades för cancer? 

 Kan du/ni beskriva hur du/ni fick det stödet? 

 Hur påverkade det stöd du/ni fick ditt eget agerande? 

 

Berätta vilket stöd som du/ni kände var viktigt att få under vårdtiden? 

 Kunde du/ni fått någon annan form av stöd än den ni fick? 

o Om ja: Kan du/ni beskriva vad som skulle kunna göras annorlunda för att det 

givna stödet skulle kännas bättre? 

o Om nej: Kan du/ni beskriva vad det var som fick dig/er att känna att det 

givna stödet var bra? 

 

Berätta om det var någon skillnad gällande vilket stöd ni fick vartefter behandlingen 

fortskred? 
o Om ja: Hur kändes det och vad tror du/ni att det berodde på? 

 

Berätta om behovet av stöd förändrades under vårdtiden? 

 

 

Exempel på följdfrågor 

 Skulle du kunna berätta mer om det... 

 Beskriv, ge exempel, förklara…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

BILAGA VI 
 

 

Tabell I. Exempel på analysprocessen 

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Hjälpen har varit 

ett telefonsamtal 

bort och det har 

känts som en 

trygghet.  

Hjälpen har 

funnits nära och 

det kändes som 

en trygghet. 

Hjälpen finns 

nära. 

En trygghet. 

Hjälpen finns 

nära. 

Tillgänglighet 

Ibland bryter man 

ihop som förälder 

och då kunde de 

verkligen ta sig 

tid och sitta ner 

och lyssna och 

prata och sådär.  

Man bryter ihop 

som förälder och 

då kunde de ta 

sig tid och sitta 

ner, lyssna och 

prata.  

Bryter ihop. 

Tar sig tid att 

lyssna och prata. 

Tid att lyssna 

och prata. 

Dom här som 

kunde ta sig tid. 

De kunde sätta 

sig ner som kunde 

möta oss som 

föräldrar som ja 

människor. 

De som kunde ta 

sig tid, de som 

kunde sätta sig 

ner och möta oss 

föräldrar som 

människor. 

Att kunna ta sig 

tid. 

Att mötas som 

människor. 

 
 

 


