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Sammanfattning 

Bakgrund: Bland barn i Sverige så insjuknar varje år drygt 300 barn och ungdomar 

mellan 0–18 år av cancer. Den palliativa vården bygger på ett förhållningssätt som syftar 

på att förbättra livskvalitén för både patienter och familjer som drabbas av problem vid 

livshotande sjukdomar. Allmänhet i vården ses familjen har stor betydelse i 

omvårdnaden. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från 

sjuksköterskor vid palliativ vård av barn med cancer. Syftet med studien var även att 

granska de i studien ingående artiklarnas datainsamlingsmetod.  

Metod: Föreliggande litteraturstudie har en deskriptiv design. Sökstrategin utgick från 

två databaser PubMed och Cinahl. Sökorden använda var Childhood cancer, parents, 

experience, support och palliative care. Tio artiklar valdes ut för granskning och 

bearbetning. 

Huvudresultat: I resultatet framkom fyra hörnstenar: kommunikation, delaktighet, 

kontinuitet samt relation, som är en grund för föräldrars upplevelse av stöd. Föräldrars 

upplevelser av stöd i mötet med vården av deras barn med cancer, kretsar kring 

vårdpersonalens förhållningssätt. En ärlig och god kommunikation, delaktighet, 

kontinuitet i vården samt relationen mellan familjen och vårdpersonalen upplevdes som 

viktigast bland föräldrar. Den metodologiska aspekten som valdes för att granskas i den 

här studien var datainsamlingsmetoden. Utefter granskning av artiklarnas 

datainsamlingsmetod har det hittats tre olika datainsamlingsmetoder i de olika artiklarna, 

semistrukturerade intervjuer, fokusgrupper och enkäter.  

Slutsatser: Kännedom bland sjuksköterskor och vårdpersonal om föräldrars upplevelse 

av stöd i mötet med vård av ett cancersjukt barn är viktigt för att kunna bygga upp en 

öppen, ärlig och mellanmänsklig relation. Kommunikation, delaktighet, kontinuitet och 

vårdrelationen utgör underlag för att kunna uppnå denna mellanmänskliga relation. 

 

Nyckelord: barncancer, föräldrar, stöd, upplevelser, pediatrisk palliativ vård 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: In Sweden, more than 300 children and adolescents aged 0-18 years are 

affected by cancer each year. Palliative care is based on an approach aimed at improving 

the quality of life for both patients and their families facing the problems of life 

threatening diseases. In healthcare in general, the family is considered to be of high value 

in nursing. 

Aim: The purpose of this study was to describe parents' experience of support from nurses 

in palliative care for children with cancer. The purpose of the study was also to examine 

the data collection method of the articles included in the study. 

Method: This literature review has a descriptive design. The search strategy was based 

on two databases, PubMed and Cinahl. The keywords used were Childhood Cancer, 

parents, experience, support and palliative care. Ten articles were selected for review and 

processing. 

Result: Four cornerstones were identified in the results: communication, participation, 

continuity and relationship, which is the foundation for the parents' perception of support. 

Parents' perceptions of support in the meeting with the care of their child with cancer, 

revolves around nursing staff approach. An honest and good communication, 

participation, continuity of care and the relationship between the family and the caregivers 

were perceived as most important among parents. The methodological aspect that was 

selected for examination in this study, was the data collection method In the review of the 

articles data collection methods, three different methods were found in the various 

articles, semi-structured interviews, focus groups and surveys. 

Conclusions: The knowledge among nurses and health professionals about parents' 

experience of support in the care of a cancer sick child is important, in order to build an 

open, honest and interpersonal relationship. Communication, participation, continuity 

and care-relationship is the basis for achieving this interpersonal relationship. 
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1. Introduktion 

1.1 Barncancer 

Kroppens celler har en ständig förnyande process som fungerar som en livscykel, där 

gamla celler dör och som därmed ersätts med nya identiska celler. Denna process sker 

genom celldelning. Cancer bildas då det sker ett fel i celldelningen. Det sker en förändring 

i arvsmassan som kan vara en orsak till cancerutveckling i cellerna och okontrollerad 

förökning (Ericson E & Ericson T, 2012). 

 

Cancer kan drabba alla, men det finns skillnad beroende på om det drabbar vuxna eller 

barn. Hos vuxna kan cancern kopplas samman med deras ålder och livsstil. Hos barn 

däremot kan uppkomsten av cancer sällan förklaras med en specifik anledning. Orsaken 

till att barn drabbas är oftast okänd. Skillnaden befinner sig inte endast i orsaken till 

cancern, utan även behandlingen kan variera mellan vuxna och barn. Vid barncancer t.ex. 

krävs det oftast långvariga behandlingar och behandlingstiderna kan variera beroende på 

diagnos, det kan ta från några månader till flera år (Barncancerfonden, 2009).  

 

I Sverige diagnostiseras ungefär 55 000 olika fall av cancer varje år, av de olika 

diagnoserna står prostata-, bröst-, tjocktarm- och lungcancer för omkring hälften av de 

diagnoser som drabbar vuxna. Bland barn i Sverige så insjuknar varje år drygt 300 barn 

och ungdomar mellan 0–18 år av cancer. Jämfört med vuxna är det väldigt få. Om man 

ser det ur ett globalt perspektiv så är en procent av alla cancerdrabbade barn (Björk, 2015). 

Barncancerdiagnoserna delas upp i tre kategorier, leukemier, hjärntumörer och andra 

tumörer som exempelvis lymfom. Leukemier är den vanligast förekommande 

cancerdiagnosen hos barn (Björk, 2015).  

1.2 Övergång från Kurativ- till Palliativ vård  

Kurativ vård kan även nämnas som botande behandling. Syftet med botande behandling 

är att uppnå tillfrisknande. Botande behandling för cancer är exempelvis cytostatika, 

strålbehandling, där behandlingarnas uppgift är att hämma celldelningen. När den 

botande behandlingen inte längre ger nytta för patienten, sker det en övergång till palliativ 

vård, där huvudsakliga målet för omvårdnaden blir att förlänga patientens liv, att lindra 

och därmed skapa en god palliativ vård (Bruun Lorentsen & Grov, 2011; Socialstyrelsen, 

2014). Den palliativa vården bygger på ett förhållningssätt som syftar på att förbättra 
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livskvalitén för både patienter och familjer som drabbas av problem vid livshotande 

sjukdomar. Den förebygger och lindrar lidande genom att i tid upptäcka, göra en noggrann 

analys och behandla smärta och andra fysiska, psykosociala och existentiella problem. 

Palliativa vården präglas och byggs av samarbetet mellan olika vårdgivare 

(Socialstyrelsen, 2006).  

 

Socialstyrelsen (2014) har utifrån WHO:s definition av palliativ vård för barn i livets 

slutskede beskrivit vad palliativ vård för barn innebär. Socialstyrelsen menar att palliativ 

vård för barn i livets slutskede innefattar en total omvårdnad av barnets kropp och själ 

samt ett stöd åt barnets familj. De anser att denna vård börjar när sjukdomen är 

diagnostiserad och fortsätter oavsett om barnet får behandling mot sjukdomen eller ej. 

Socialstyrelsen lägger också vikt vid att vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets 

fysiska och psykiska smärta samt sociala konsekvenser och använder breda 

tvärvetenskapliga strategier som inkluderar familjen i syfte att få en så effektiv vård som 

möjligt, men som kan genomföras framgångsrikt även om resurserna är begränsade. 

Denna vårdform kan ske både på sjukhus och i barnets hem (Socialstyrelsen, 2014). En 

bredare syn på palliativ vård av barn är målet att få barnen, bortsätt omständigheterna, 

leva ett normalt liv och där glädjen av lek, vänner, skola får vara en del av ens liv trots 

sjukdomen (Socialstyrelsen 2014). 

1.3 Stöd i mötet med cancer 

Syftet med att finna stöd är att förebygga ohälsa hos närstående och främja deras förmåga 

att hantera svåra situationer både under vårdtiden och vid livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2014). Det finns många olika former att ge stöd. Stödet kan ses som att 

erbjuda deltagande av vården, av exempelvis barn när deras föräldrar vårdas av cancer. 

Det kan även innebära emotionellt stöd. Där man ger stöd i form av att föra en dialog, ett 

samtal i syfte att bygga upp en relation med stödgivaren och stödmottagaren. Stödbehovet 

kan se olika ut beroende på var och ens behov och behoven kan variera beroende 

sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Tidigare forskning (Lundberg et al, 2013; Benzein, Hagberg & Saveman, 2009) visar att 

vi individer befinner oss i en konstant interaktion med andra människor och en 

livsförändring som exempelvis en sjukdom hos en person, kan ha påverkan på de andras 

liv. Dessa förändringar kan upplevas som sårbara och som ett lidande, men kan även 

upplevas som positiva. Forskningen visar att sjukdomar över lag och i det här fallet 
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cancern, är något som berör hela familjen. Familjemedlemmar och den som är sjuk 

påverkar varandra ömsesidigt, eftersom man är en del av varandras helhet (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2009).  

 

Sloper (2000) beskriver hur syskon upplever deras livsförändring med ett cancersjukt 

syskon. Syskon till barn med cancer löper en ökad risk att utveckla emotionella och 

beteendemässiga problem. Syskonen i studien beskrev att de upplevde att de blev 

avskärmade, att de inte längre fick den uppmärksamhet som de fick förut. Syskon är 

liksom alla andra i behov av stöd, i form av information som kan hjälpa dem att förstå 

den sårbara situationen som de befinner sig i. I studien beskrev syskonen att de var i behov 

av stöd som gav de möjlighet att uttrycka sina egna känslor och trygghet för att undvika 

rädsla och skuld. Att på ett sätt få någon form av uppmärksamhet, för att känna sig 

värderade och på så sätt kunna bibehålla sin självkänsla. Syskonen beskrev i Sloper 

(2000) studie det positiva med livsförändringarna, att de är medvetna av den situation de 

lever i, och har full förståelse att sitt syskon har mer behov av uppmärksamhet. Därför 

beskrev ett av syskonen i studien att genom att vara medvetna så kunde de bidra till 

välmående, ökat välbefinnande och minskat lidande för alla i familjen, vilket underlättar 

för dem att hantera sina egna känslor och därmed bygga upp en förstärkt relation mellan 

syskon (Sloper, 2000). Att finna stöd i andra som drabbas av samma lidande är av 

betydelse (King et al, 2015). Sjuksköterskan i mötet med cancervården möter många 

syskon som är närstående till barn med cancer. Stor vikt ligger i deras yrkesroll att ge 

anpassat stöd, eftersom uppfattningsförmågan skiljs åt beroende på åldrar och 

utbildningsmässigt (Lövgren et al 2015). Det är viktigt att i omvårdnaden av dessa syskon 

kunna hantera känslor. Detta utgör ett reflektionsunderlag för sjuksköterskor för vilken 

typ av stöd man kan erbjuda som vårdgivare (Hagelin & Edwinson Månsson, 2008; 

Lundberg et al, 2013). 

 

Av den forskning som genomförts inom cancervården är stor del bundet till patientens 

och sjuksköterskans perspektiv. Det finns betydligt mindre forskning som belyser hela 

familjens upplevelser och uppfattningar. Att bilda sig en uppfattning hur familjen kring 

patienten upplever situationen är viktigt. Närstående utgör en resurs för patienten men 

även för vårdpersonalen, därför ses familjen som stor betydelse för omvårdnaden 

(Bjørnerheim Hynne, 2003). 
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1.4 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans yrkesroll bygger på att tillämpa sina kunskaper i mötet och omvårdnaden 

av barn och deras familjer. Det är av stor betydelse att som sjuksköterska möta varje 

individ och ha en ömsesidig förståelse för både barnens och familjens upplevelser, för att 

i det mötet kunna ge en bra och lika vård för alla. I sjuksköterskans yrkesroll ingår även 

att göra barnen som vårdmottagare delaktiga i deras vård för att minska rädslan och oron 

och därmed skapa en känsla av kontroll (Björk, 2015). Kommunikationen utgör en viktig 

roll i att skapa delaktighet för barn och närstående, få ta del, få medverka i vård och 

behandling (Eldh, 2009; Kiessling & Kjellgren, 2004), då det hjälper att upprätthålla en 

vårdande relation där korrekt information förmedlas och där vårdmottagare kan fatta rätta 

beslut. På vilket sätt kommunikation förmedlas är betydande både för sjuksköterskor som 

vårdgivare och barn och närstående som vårdmottagare (Hendricks-Ferguson et al, 2015). 

Goda och vårdande relationer mellan sjuksköterska, patient och närstående har betydelse 

för upplevelse av livskvalitet och hälsa (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). ICN:s etiska 

kod (2014) lyfter vikten att som sjuksköterskor se människan som helhet, detta för att se 

varje individs behov, kunna respektera deras autonomi och integritet och därmed kunna 

erbjuda lämpligt stöd och omvårdnadsåtgärder. 

1.5 Referensram - Joyce Travelbee 

”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan 

hjälper en individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra 

erfarenheter av sjukdom och lidande, och vid behov finna en mening i dessa 

erfarenheter” (Kirkevold, 2000 s. 130).  

 

Joyce Travelbee omvårdnadsteori lägger fokus på omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter. Empati utgör en stor roll i Travelbees omvårdnadstänkande. Hennes tanke utgår 

från att varje individ är unik och möter lidande och sjukdom på ett individuellt sätt 

(Kirkevold, 2000). Relationer mellan människor enligt Travelbee byggs i samspel med 

kommunikation, empati, sympati, ömsesidigförståelse och bemötande. Människor 

behöver hjälp med att finna en mening i sina upplevelser och livserfarenheter, där 

sjuksköterskan kan med hjälp av ett empatisk bemötande, ömsesidigförståelse och 

kommunikation finna mening med lidandet och utifrån det kunna etablera en 

mellanmänskligrelation. Det viktiga med relationen är att tillgodose individens och 

familjens behov (Kirkevold, 2000). 
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1.6 Problemformulering 

Tidigare forskning har visat att när barn insjuknar i cancer, berör det inte endast barnet 

utan hela familjen. Detta leder till nya livssituationer och livsförändringar för både barnet 

och familjen. Det finns betydligt mindre forskning som belyser familjens upplevelser i 

mötet med palliativ vård av cancersjuka barn. Kunskapsglappet gör det svårt för 

sjuksköterskan att kunna erbjuda stöd då hen inte har kännedom om närstående 

upplevelser. Kunskap om hur föräldrar upplever stödet från sjuksköterskan är viktig, detta 

för att som sjuksköterska få en förståelse för föräldrars upplevelser vid palliativ vård av 

barn med cancer och kunna gå dem till mötes och erbjuda god och individanpassad vård. 

 

1.7 Syfte 

Att beskriva föräldrars upplevelse av stöd från sjuksköterskor vid palliativ vård av barn 

med cancer samt beskriva de valda artiklarnas datainsamlingsmetod.  

 

1.8 Frågeställningar 

 Hur beskriver föräldrar upplevelsen av stöd från sjuksköterskor vid palliativ 

vård av barn med cancer? 

 Hur beskrivs datainsamlingsmetoden av de inkluderade artiklarna? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Föreliggande litteraturstudie har använt sig av en beskrivande design. En litteraturstudie 

med en beskrivande design sammanställer tidigare forskningsresultat inom ämnet (Polit 

& Beck, 2016).  

2.2 Databaser 

I denna litteraturstudie har data samlats in från databaserna PubMed och Cinahl Att 

använda sig av olika databaser har en viktig aspekt vid sökningen av vetenskapliga 

artiklar, för att studien skall kunna erhålla största möjliga sökresultat (Polit & Beck, 

2016). 
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2.3 Sökord och Sökstrategi 

Att beskriva sökstrategin är av betydelse, för att studien skall kunna återupprepas och 

samtidigt uppnå samma resultat (Polit & Beck, 2016).  

Val av sökorden gjordes utifrån litteraturstudiens syfte. Sökorden som användes till 

sökningarna var Childhood Cancer, Parents, Palliative Care, Child, Nurse och dessa 

användes därmed som Cinahl Headings i Cinahl och MeSh-termer i PubMed. Dessa ord 

har därmed kombinerats med ytterligare sökord i fritext, för att få fram i artiklarna 

föräldrarnas upplevelse och för att få en koppling till syftet, experience, support och 

pediatric. Vid begränsning av sökningarna kombinerades sökorden med den booleska 

termen ”AND”. (Polit & Beck, 2016). I tabell 1 (bilaga 1) presenteras sökorden och dess 

utfall. 

Limits: 

Syftet med att använda sig av begränsningar vid sökstrategin är för att få möjligheten att 

få relevanta träffar för studiens syfte och frågeställningar (Polit & Beck, 2016). 

Begränsningarna som användes i de olika databaserna var följande: linked full text, 

tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser, skrivna på engelska samt en 

åldersbegränsning där artiklarna som valdes skulle inte vara äldre än 10 år. Peer review 

valdes i databasen Cinahl, däremot fanns det ej att välja i databasen PubMed.  

2.4 Urvalskriterier och Urvalsprocess 

Redovisning av urvalskritierier är viktigt, för att kunna ge möjlighet till reproducerbarhet 

(Polit & Beck, 2016). Därför för att begränsa litteratursökningen använde författaren 

inklusionskriterier samt exklusionskriterier.  

Inklutionskriterier: Till litteraturstudien inkluderades artiklar som svarade till syftet, där 

föräldrars upplevelse av stöd vid palliativ vård av barn med cancer beskrevs. Vidare 

inkluderades artiklar som var skrivna med kvalitativ/ kvantitativ, kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Detta ger ett tvärvetenskapligt perspektiv (Polit & Beck, 2016). 

Exklutionskriterier: Litteraturstudien ska baseras på empiriska originalartiklar (Polit & 

Beck, 2016) Artiklar som var systematiska litteraturstudier, översiktsstudier och som ej 

fanns tillgängliga via Högskolan i Gävles databaser exkluderades. 

 

En första bedömning av artiklarnas relevans utifrån syfte och frågeställning gjordes 

genom att författaren läste samtliga artiklars titlar, därefter återstod 48 möjliga artiklar av 

25. För vidare bedömning lästes abstrakten i dessa 48 artiklar. Författaren kom fram till 
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23 tänkbara artiklar som efter den preliminära bedömningen förefölls ha en koppling till 

litteraturstudiens syfte. Inför den sekundära bedömningen lästes och granskades samtliga 

23 artiklar i full text med fokus på metod och resultatdel. 13 artiklar exkluderades efter 

en noggrannare granskning av artiklarnas innehåll, då artiklarna ej svarade på 

litteraturstudiens syfte Författaren kom fram till 10 artiklar vars resultat svarade på syfte 

och frågeställningar. Detta presenteras i ett flödesschema, se Figur 1.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över artiklarnas urvalsprocess 

2.5 Dataanalys 

Dataanalys utgör ett förenklat sätt för forskaren att kunna analysera insamlat material 

genom tolkning, strukturering och organisering. För en litteraturstudie ligger fokus på att 

kunna identifiera och hitta utmärkande teman i den text som granskas samt kunna 

upptäcka mönster och avvikelser (Polit & Beck, 2016).  

 

Analysarbetet inleddes med att numrera de 10 utvalda artiklarna, för att enklare kunna gå 

tillbaka i artiklarna och hitta rätt information från rätt artikel och få en bättre överblick 

258 artiklar vars titlar 

lästes. Varav 210 

svarade ej på 

litteraturens syfte. 

48 artiklar återstod  

30 artiklar återstod 

23 artiklar återstod 
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i litteraturstudien 
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ej på syftet 
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tillgängliga 
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i Gävle  

5 artiklar var 

dubbletter och 

2 var 

systematiska 

litteraturstudier 
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(Polit & Beck, 2016). Först skrevs alla artiklar ut, för att ha de som pappersexemplar och 

för att lättare kunna föra markeringar och anteckningar. Artiklarna lästes djupgående och 

granskades ytterligare med fokus på metod och resultatdel. Under läsningens gång och 

granskningarna av artiklarna fördes anteckningar och markeringar med olika färger, för 

att fånga in relevant fakta i texterna. Denna process gjordes för att under studiens gång 

kunna gå tillbaka och hitta information som svarade till litteraturstudiens syfte och 

frågeställningar (Polit & Beck, 2016). För att fånga upp helhetssynen av litteraturstudiens 

artiklars innehåll, så fokuserade författaren på att studera metod och resultatdelen, För att 

finna likheter och skillnader, sammanställde författaren i slutändan artiklarnas studerade 

innehåll i form av två översiktsmatriser, ena matrisen fylldes med sammanställning av 

artiklarnas resultatdel och den andra med sammanställning av artiklarnas metoddel, se 

tabell 2 och 3 (bilaga 2 och 3) (Polit & Beck, 2016). Utifrån den djupgående granskningen 

av artiklarnas innehåll utifrån litteraturstudiens syfte och frågeställning 1 kom författaren 

fram till fyra viktiga hörnstenar. Resultatet presenterades sedan under fyra underrukriker 

baserade på de fyra hörnstenar som analyserats fram, kommunikation, delaktighet, 

kontinuitet samt vårdrelation. Att organisera insamlade data utifrån identifierade mönster 

i resultat utgör att studiens resultat styrks och får ett sammanhang (Polit & Beck, 2016).  

2.6 Etiska överväganden 

Studiens mål är att presentera resultat objektivt, undvika egna värderingar och tolkningar 

som kan påverka resultatet. Vid granskning och sammanfattning av 

datainsamlingsresultatet ska falsifiering och medveten plagiering undvikas. Redovisning 

av artiklarnas sökstrategi ska presenteras (Polit & Beck, 2016). 

 

3. Resultat 

Litteraturstudiens resultat baseras på 10 vetenskapliga artiklar. Resultat presenteras under 

två huvudrubriker ”Föräldrars upplevelse av stöd i pediatrisk palliativ vård” samt 

”sjuksköterskans stöd”. Den första huvudrubriken består av tre underrubriker och den 

andra huvudrubriken med en underrubrik. Underrubrikerna står för ”kommunikation och 

informationens betydelse”, ”delaktighet”, ”kontinuitet” och ”vårdrelationens 

betydelse”. Dessa identifierades i alla artiklar och utgör därför hörnstenar för resultatet. 

Granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod beskrivs i löpande text samt i tabell 2. (se 

bilaga 2). 
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3.1 Föräldrars upplevelse av stöd i pediatrisk palliativ vård 

3.1.1 Kommunikationens och informationens betydelse 

I studierna (Monterosso & Kristjanson, 2008; van der Geest, Darlington, Streng, 

Michiels, Pieters, & van den Heuvel-Eibrink, 2014) uttryckte föräldrarna vikten av en 

öppen, stödjande och ärlig kommunikation med sjukvårdspersonalen. Då vården av barn 

med cancer och övergången till palliativ vård, väckte olika känslor hos föräldrarna. En ny 

process där både positiva och negativa känslor väcktes, känslan av att komma in i en 

okänd, ny miljö. En god kommunikation beskrevs av föräldrarna vara en fördel och en 

viktig del i mötet med vården av ens barn. Det underlättade för dem i beslutfattandet kring 

deras barns tillstånd (Monterosso & Kristjanson, 2008;). Kilicarslan-Toruner & Akgun 

(2013) belyste i sin studie även det Monterosso & Kristjanson (2008) beskrev som viktig 

i kommunikationen. Föräldrarna uttryckte en önskan om att få full insyn i deras barns 

tillstånd, behandlingar och om förändringar uppstod under vårdens gång. Full insyn 

beskrev föräldrarna som att det innefattade konkreta och raka svar kring de beslut som 

angick deras barns hälsa och liv. Ringnér, Jansson & Graneheim (2011) beskrev däremot 

att en full insyn och öppen kommunikation med vårdgivarna kring barnens tillstånd, 

förklarade föräldrarna, ledde till en ökad känsla av trygghet, kring deras barns hälsa och 

ett förbättrat välmående för hela familjen.  

 

I en studie av Watt, Dix, Gulati, Sung, Klaassen, Shaw, & Klassen, (2011) intervjuades 

föräldrar som hade immigrerat från Kina och Syd Asien till Kanada och som hade barn 

som vårdades för cancer. Föräldrarna beskrev att det ibland rådde språkbrist då de flesta 

av dem inte talade engelska. De beskrev att på grund av språkbrist, upplevdes inte 

kommunikationen som öppen och god. Föräldrarna uttryckte därför att 

kommunikationens innehåll borde vara tydlig och anpassad efter var och ens förmåga att 

förstå. Adams, Green, Towe, & Huett, (2013) stöder detta då det beskrivs hur föräldrarna 

tycker det är viktigt att få upprepade förklaringar från sjukvårdspersonal, till varför man 

handlade efter på det sättet i barnets vårdprocess, för att kommunikationen skulle ha sin 

kontinuitet.  

 

Föräldrarna i studien av Monterosso & Kristjanson (2008) beskriver betydelsen av en rak 

och ärlig kommunikation. Tre studier (Ringér, Karlsson & Graneheim, 2015; van der 

Geest, 2014; Watt et al, 2011) kom fram till liknande resultat, där en god kommunikation 

med alla sina komponenter gjorde en betydande del i föräldrarnas upplevelse av stöd. 
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Föräldrarna i studierna uppskattade om de fick realistisk och tydlig information gällande 

barnens diagnos, symtom och förändringar, för att undkomma falska förhoppningar. 

Bland föräldrarna uttrycktes att om de fick den rätta informationen gjorde det att de blev 

väl utrustade och förberedda för att kunna bemöta påfrestande besked. En ärlig 

information uttrycktes vara av betydelse, eftersom att det minskade deras känslor av 

stress, oro och ångest (Ringnér et al, 2015; van der Geest, 2014; Watt et al, 2011; 

Monterosso & Kristjanson, 2008).  

 

3.1.2 Delaktighet 

Många av föräldrarna som intervjuades i de två olika studierna (van der Geest et al, 2014; 

Watt et al, 2011), uttryckte stor vikt av att få delta och vara involverad i sitt barns vård 

och omsorg. Föräldrarna ville vara delaktiga, för att kunna ta rätt beslut kring barnens 

behandling och vård. Detta stärkte deras känsla av trygghet. Hansson, Kjaergaard, 

Schmiegelow, & Hallström, (2011) stöder och beskriver även detta att föräldrarna tyckte 

delaktigheten var viktig eftersom det gav de möjlighet att spendera mer tid med sitt barn, 

vara barnet till hjälp samt att det uppmuntrade dem att ta ställning till deras roll som 

förälder. I en studie av Ringnér et al (2015) beskrevs delaktighetens innebörd av 

föräldrarna mer tydligt. Eftersom föräldrarna deltog i en personcentrerad intervention 

som gynnade deras delaktighet i vården på olika sätt. Förädlarna beskrev att få 

individanpassad information var betydelsefull eftersom den rätade ut många av de 

frågetecken man hade. Föräldrarna menade att informationen de fick i interventionen, var 

en utfyllnad till den information de fick på sjukhuset. Detta gjorde att den 

personcentrerade informationen fyllde de luckor som fanns i informationen de fått av 

vårdpersonalen (Ringnér et al 2015).  

 

Föräldrar beskrev i flertal studier oro över att inte ha tillräckliga kunskaper samt 

erfarenheter av att vårda ens barn när det kom till en palliativ omsorg. Därför uttryckte 

föräldrarna vikten av att deras behov och önskemål togs till vara av sjukvårdspersonal. 

Att bli sedd och bekräftad i mötet med sjukvårdsteamet, gjorde att föräldrarna kände sig 

delaktiga och det stärkte även deras självförtroende (Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 

2012; Ringnér et al, 2015; Watt et al, 2011). 
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3.1.3 Kontinuitet 

I studien van der Geest et al (2014) betonades betydelsen av kontinuitet i vården, vilket 

föräldrarna såg som viktigt. Eftersom att ha samma vårdteam samt samma sjuksköterska 

engagerade och som följde upp hela vårdprocessen, underlättade för föräldrarna att 

anpassa sig till nya situationer, som exempelvis behandlingar, symtom och palliativ vård. 

Föräldrarna uttryckte att genom att ha en kontinuitet i vården, så stärkte det deras känsla 

av välbefinnande, trygghet samt förtroende till vårdteamet. En kontinuitet i vården och 

mötet med vårdpersonal, beskrev föräldrarna att det gjorde även att deras relation till 

vårdteamet stärktes och byggdes upp. Hansson et al (2011) stärkte med sin studie det som 

van Geest et al (2014) beskriver. Att som förälder och familj bygga en förtroendefull 

relation med alla inblandade i deras barns vård, underlättade att ta emot svåra besked. 

Kontinuiteten uttryckte föräldrarna i flera studier som ett viktigt redskap för att underlätta 

utbytet av kunskap och information mellan de och vårdteamet (Kilicarslan-Toruner & 

Akugn-Citak, 2013; Aburn & Gott, 2014; Adam et al, 2013; van der Geest et al, 2014).  

 

I en studie av Watt et al (2011) kom man inte fram till liknande resultat som ovan, 

gällande kontinuiteten i vården. Föräldrarna beskrev brist på kontinuiteten, när de stötte 

på ny personal, som inte hade deltagit innan i deras barns vårdtid. De uttryckte att detta 

försvårade deras möjlighet att öppna sig och ha tillit i vårdrelationen. Allt var som att 

börja från noll igen, att ständigt upprepa vad som hände med sitt barn, vilket gjorde att 

kontinuiteten brast, eftersom man började om och om igen (Watt et al, 2011). I studien 

beskrev en av föräldrarna att vid vissa tillfällen upplevde de brist på tid, att när man 

kallade på hjälp, så tog det alltid tid innan sjuksköterskan kom, vilket gjorde att vårdens 

kontinuitet tappades. Föräldern uttryckte att den bristen som uppstod många gånger på 

kontinuitet i kvalitén av vården var pga. brist på personal (Watt et al, 2011).  

 

3.2 Sjuksköterskans stöd 

3.2.1 Vårdrelationens betydelse 

I flera av studierna kom man fram till liknande resultat där föräldrarna beskrev att en god 

och förlitlig relation till vårdteamet förstärkte deras tillit till dem. Omvårdnaden av ett 

cancer sjukt barn är en lång resa, där hela familjen är inblandad och där man som familj 

är i ständigt och väldigt nära samarbete med vårdteamet, därför är föräldrar i behov av en 

förlitlig relation med vårdteamet (Monterosso & Kristjanson, 2008; Aburn & Gott, 2014; 
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Hansson et al, 2011; Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2013). Ringnér, Karlsson & 

Graneheim (2015) och Watt et al (2011) bekräftar det som beskrivits i ovan nämnda 

studier. Att ha en förtroendefull relation med vårdteamet tyckte föräldrarna var 

betydelsefullt, eftersom det gynnande deras förtroende och deras känsla av att de blev 

bekräftade. På det viset beskrev föräldrarna att de kände sig omhändertagna och stödda. 

Bli bekräftade innebar för föräldrarna att deras oro och deras förslag kring barnets vård 

och tillstånd beaktades. Däremot i Ringnér et al (2011), Rodriguez & King (2014) och 

Watt et al (2011) fann man att föräldrarna ansåg vårdrelationen vara ibland otillräcklig, 

eftersom de kände sig isolerade och ensamma. Föräldrarna beskrev att när de inte fick 

informationen de sökte, speciellt i svåra situationer och inte blev bemötta, så kände de sig 

som ovälkomna gäster, de kände sig obekväma, att något saknades och att de inte fick det 

stödet de var i behov av.  

 

Föräldrar i flertal av studierna uttryckte att sjuksköterskans roll var viktig. De värderade 

att sjuksköterskan var empatisk samt visade medkänsla och respekt. Det uttrycktes som 

betydelsefullt bland föräldrarna att sjuksköterskan tog sin tid och besvarade många av 

deras frågor (Ringnér et al, 2015; Hansson et al, 2011; Aburn & Gott, 2014). I Monterosso 

& Kristjanson (2008) studie fann man liknande upplevelser hos föräldrarna som ovan 

nämnda studier. Där föräldrarna beskrev och uppskattade att kunna prata med någon om 

sin situation gällande deras känslor kring deras barns situation och därmed kunna bearbeta 

dessa känslor som de upplevde. Det var därför viktigt och betydelsefullt för föräldrarna 

att sjuksköterskan tog sin tid att lära känna barnet, lyssnade, besvarade frågor och inte 

bara fanns där för medicinering och för att endast ge skriftlig information (Monterosso & 

Kristjanson, 2008). Rodriguez & King (2014) stärkte även det Monterosso & Kristjanson 

(2008) beskrev om vårdrelationen. Där värdet för föräldrarna av att bli hörda, var att på 

det sättet kunde sjuksköterskan eller läkaren få en helhetsbild av den situation de levde i 

som familj. Genom att vårdteamet kände till familjens livsstil och historia, beskrev 

föräldrarna att på det sättet blev de sedda och på så sätt kunde de få stöd för att hantera 

sina känslor kring den situation de levde i med sina barns sjukdom (Rodriguez & King, 

2014; Monterosso & Kristjanson, 2008).  

 

Hansson et.al (2011), Aburn & Gott (2014) och Adam et al (2013) benämner i sina studier 

föräldrars upplevelse av sjuksköterskans profession. Sjuksköterskornas öppenhet och 

tillgänglighet, beskrev föräldrarna att det gynnade deras trygghet i vårdrelationen. Att ha 
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en nära relation tyckte föräldrarna ökade deras känsla av tillit. Det var viktigt för 

föräldrarna att dels sjuksköterskan men även hela vårdteamet, tog en aktiv roll och 

etablerade en god relation till familjen samt följde upp föräldrarnas och barnens behov 

(Hansson et al, 2011; Aburn & Gott, 2014; Adam et al 2013).  

 

Föräldrarna beskrev i en studie att få vårda sina barn i sitt hem, var ett stöd, var som att 

göra sig av en belastning, kunna andas ut och på ett sätt känna en frihet oavsett den svåra 

situationen (Hansson et.al, 2011). Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak (2013) och van der 

Geest et al (2014) stärkte det Hansson et al (2014) beskriver genom att beskriva 

föräldrarnas upplevelse följsam vårdrelation med sjuksköterska. Att ha en erfaren 

sjuksköterska som ringde upp varje gång, efter överenskommelse och som var punktlig, 

uppskattades av föräldrarna. När sjuksköterskan tog ansvaret och genom sin omsorg 

byggde upp en öppen vårdrelation, så kunde föräldrarna bevara det och det underlättade 

för de att överlämna ansvaret till sjuksköterskan (Hansson et. al, 2011; Kilicarslan-

Toruner & Akgun-Citak, 2013; van der Geest, 2014). 

 

3.3 Granskning av artiklarnas innehåll med inriktning på datainsamlingsmetoden 

Till denna litteraturstudie har författaren granskat datainsamlingsmetoden för de i studien 

ingående artiklarna. Litteraturstudiens resultatdel utgörs av 10 artiklar. Av dessa 10 

artiklar hade sju en kvalitativ ansats (Hansson et al, 2011; Kilicarslan-Toruner & Akgun-

Citak, 2012; Watt et al, 2011; Aburn & Gott, 2014; Adams et al, 2013; Monterosso & 

Kristjanson, 2008; Ringnér et al, 2011), en av artiklarna hade både kvalitativ och 

kvantitativ ansats (Ringnér et al, 2015) och en som var av kvantitativ ansats (van der 

Geest et al, 2014). Det skiljde sig i hur ingående datainsamlingsmetod beskrevs i de olika 

artiklarna. De beskrev exempelvis lokalisation för den aktuella insamlingen, tidsåtgång 

för varje intervju, perioden i vilket det genomfört. Granskningen av den metodologiska 

aspekten datainsamlingsmetoden redovisas i Tabell 2 (bilaga 2).  

 

Av de åtta artiklarna med kvalitativ ansats framkom att två av dessa (Ringnér et al, 2011; 

Rodriguez & King, 2014) använde fokusgruppintervjuer. I artikeln skriven av Ringnér et 

al (2011) användes fyra fokusgruppsintervjuer som datainsamlingsmetod. I artikeln 

angavs datum, tid och plats för intervjuerna. Det presenterades även hur många deltagare 

som deltog, tre till fyra i varje grupp. Intervjuerna utgick från två ämnen, och för att 
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utveckla svaren ställdes det följdfrågor. I Rodriguez & King (2014) användes tre 

fokusgrupper för sjukvårdpersonal, där beskrevs hur många som deltog sammanlagt. Det 

genomfördes även individuella semistrukturerade intervjuer med föräldrarna. I sex av de 

resterande artiklarna med kvalitativ ansats (Hansson et al, 2011; Kilicarslan-Toruner & 

Akgun-Citak, 2012; Watt et al, 2011; Aburn & Gott, 2014; Adams et al, 2013; 

Monterosso & Kristjanson, 2008) användes semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. I dessa sex artiklar uppgavs hur intervjuerna gick till och vart de 

genomfördes. Däremot i tre av artiklarna (Monterosso & Kristjanson, 2008; Adams et al, 

2013; Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2012) finns intervjuguiden för intervjuerna 

beskriven. I två av dessa sex artiklar (Hansson et al, 2011; Aburn & Gott, 2014) finns inte 

intervjuguiden med och i den resterande artikeln (Watt et al, 2011) följde de efter en 

ämnesguide, och utifrån den ställdes frågorna.  

 

I artikeln med kvantitativ ansats (van der Geest et al, 2014) användes två 

enkätundersökningar som datainsamlingsmetod. I artikeln presenteras enkäternas 

innehåll samt dess struktur. Till båda enkäterna användes en 5 punkt skala för att 

presentera resultatet.  

 

I artikeln med både kvalitativ och kvantitativ ansats (Ringnér et al, 2015) användes som 

datainsamlingsmetod semistrukturerade intervjuer samt tillsammans med intervjuerna 

samlades in interventions sjuksköterskors sammanfattningar och reflektioner kring varje 

möte med föräldrarna (på ett A-4 papper). För insamling av kvantitativa data användes 

en web-baserad enkät, först en pilotstudie på 11 föräldrar med friska barn, och efter 

ändringar så användes enkäten på föräldrarna som deltog i studien. 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

I resultatet framkom fyra hörnstenar: kommunikation, delaktighet, kontinuitet samt 

relation, som är en grund för föräldrars upplevelse av stöd. Föräldrars upplevelser av stöd 

i mötet med vården av deras barn med cancer, kretsar kring vårdpersonalens 

förhållningssätt. En ärlig och god kommunikation, delaktighet, kontinuitet i vården och 

vårdteamet samt relationen mellan familjen och vårdpersonalen upplevs som viktigast 

bland föräldrar. Den metodologiska aspekten som valdes för att granskas i den här studien 
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var datainsamlingsmetoden. Utefter granskning av artiklarnas datainsamlingsmetod har 

det hittats tre olika datainsamlingsmetoder i de olika artiklar, semistrukturerade 

intervjuer, fokusgrupper och enkäter.  

4.2 Resultatdiskussion 

En öppen och ärlig kommunikation, kontinuitet, delaktighet och en god vårdrelation har 

föräldrarna i studierna uttryckt som viktiga aspekter (Monterosso & Kristjanson, 2008; 

van der Geest, 2014; Hansson et al, 2011; Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2013). 

Därför anser litteraturstudiens författare att föräldrars upplevelser som belysts i resultatet 

är av betydelse och viktigt vid relation till vårdpersonal och vård av barn med cancer. 

Skärsäter (2009) menar att föräldrarna i mötet med cancer hos sina barn, strävar efter att 

kunna uppleva ett mellanmänskligt förhållningssätt. Andra studier (Kilicarslan-Toruner 

& Akugn-Citak, 2013; Aburn & Gott, 2014; Adam et al, 2013; van der Geest et al, 2014) 

poängterar även detta, där målet är att ha förståelse, utveckla ens kunskap som förälder 

vid mötet med den pediatriska vården. 

 

Bland föräldrarna i resultatet uttryckte att den rätta informationen gjorde att de blev väl 

utrustade och förberedda för att kunna bemöta påfrestande besked. Kommunikationen 

anses därför av författaren till föreliggande studie vara huvudredskapet för att så 

småningom bygga upp en vårdrelation mellan vårdpersonal, patient och föräldrarna 

(Ringnér et al, 2015; Watt et al, 2011; Monterosso & Kristjanson, 2008; Philips & Lewis, 

2015). Kvalitén av vården vid cancer hos barn beror först och främst på hur nära 

vårdrelationen är och kvalitén på vårdrelationen mellan föräldrarna och vårdpersonalen 

avgörs av bemötandet i vården. Skärsäter (2009) beskriver att ömsesidig tillit och respekt 

behövs för att vårdrelationen ska fungera. Att ha en god vårdrelation med anhöriga, 

sjuksköterska samt patient, ger möjlighet att kunna uttrycka ens behov samt önskemål. 

Snellman (2009) menar att det inte behövs flera års vårdrelation utan det räcker med första 

intrycket och bemötande som spelar stor roll i vårdande vårdrelationen för att uppleva 

förtroende och bekräftelse.  

 

Sjuksköterskans uppgift är att stödja patient och närstående genom att se till deras behov. 

Sjuksköterskan kan med sina kompetenser och kunskaper kunna skapa en 

mellanmänsklig, förtroendefull, kontinuerlig och öppen vårdrelation (Hansson et al, 

2011; Ringnér et al, 2015; Aburn & Gott, 2014). Lepp (2009) menar att sjuksköterskans 
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profession fungerar som en stöttepelare i en fungerande vårdrelation. Det betyder att när 

sjuksköterskan förmedlar en god och ärlig kommunikation och utifrån det födds en öppen 

relation, blir hen ett stöd som man kan vända sig till vid behov (Philips & Lewis, 2015; 

Semple & McCaughan, 2013). Detta utgör en trygghet och förlitlighet i hela 

vårdrelationen och vårdprocessen (van der Geest et al, 2014; Hansson et al, 2011). I 

föreliggande resultat beskrivs hur kontinuiteten utgör ett viktigt redskap för att underlätta 

utbytet av kunskap och information mellan föräldrarna och vårdteamet Därför anser 

författaren till föreliggande studie att det är viktigt och betydelsefullt att det finns 

kontinuitet i vården och att det följs en kontinuitet i vårdteamet, eftersom det har en viktig 

roll i en fungerande vårdrelation. Att ha kontinuitet främjar till utveckling av 

vårdrelationen och vårdprocessen (Kilicarslan-Toruner & Akugn-Citak, 2013; Aburn & 

Gott, 2014; Adam et al, 2013; van der Geest et al, 2014). Brist i kontinuiteten anser 

författaren upphöra utvecklingen av relationen, vilket gör att misstro och oro uppstår 

bland föräldrar. Därför ät det viktigt att ha en följsam relation för att som sjuksköterska 

kunna bekräfta föräldrars behov (Watt et al, 2011). 

 

4.2.1 Resultat utifrån den teoretiska referensramen 

En av de viktigaste aspekterna för föräldrar kring deras upplevelser av stöd vid vård av 

barn med cancer, är att finna stöd i lidandet (Holm, Petterson & Gurney, 2003). Travelbee 

belyser att lidandet har sina positiva sidor, där man som förälder, barn, syskon, fru, make 

stärks som individ och lidandet gynnar ens personliga utveckling. Det Travelbee menar 

är att vid en ömsesidig, mellanmänskliga relationen mellan ens barn eller sjuksköterskan 

kan man finna mening trots sjukdomen (Kirkevold, 2000).  

 

Kommunikation är ett viktigt redskap, först och främst för sjuksköterskan, för då kan 

känslor och information förmedlas genom en ömsesidig process. Uppnå en 

mellanmänsklig relation bygges på den förutsättningen att en god kommunikation 

förmedlas, för att på så vis kan sjuksköterskan hjälpa patienten och dess närstående att 

hantera sjukdom och lidande samt chansen att hjälpa dem hitta mening (Kirkevold, 2000). 

Trevelbee poängterar viktiga aspekter hos en god kommunikation, där det finns kunskap 

och förmåga att det omsätts i praktiken, lyhördhet och en känsla för timing. Det Travelbee 

vill förmedla är att genom en god kommunikation kan sjuksköterskan tillämpa sin 

personlighet och kunskap för att kunna medverka i patientens omvårdnad med empati, 

ömsesidighet och en god bemötande (Kirkevold, 2000). Detta förhållningssätt har 
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uttryckts av föräldrarna vara en underlättnad och hjälp att kunna hantera upplevelsen av 

att vårda sitt barn med cancer (Monterosso & Kristjanson, 2008; Hansson et al, 2011; 

Hobbie, Ogle, Reilly, Ginsberg, Rourke, Ratcliffe & Deatrick, 2010). Där 

kommunikationen, kontinuiteten och relationen brutit på något eller annat sätt, har 

föräldrarna beskrivit sämre upplevelser av vårdsituationer (Watt et al, 2011). Travelbee 

menar att en ömsesidig och god bemötandes förhållningssätt bör användas för att kunna 

skapa en mellanmänsklig relation och kunna ge en god omvårdnad (Kirkevold, 2000). 

 

4.2.2 Granskning av den metodologiska aspekten, datainsamlingsmetoden  

Utifrån den frågeställningen, ”Hur beskrivs datainsamlingsmetoden av de inkluderade 

artiklarna?”, granskades de inkluderades artiklars datainsamlingsmetod. Att undersöka 

artiklarnas datainsamlingsmetod var för att granska de vetenskapliga artiklarnas kvalitét. 

 

En kvalitativ ansats är att föredra, för att kunna få en förståelse för upplevelser hos 

människor och kunna beskriva dessa (Polit & Beck, 2016). Forskarna för dessa studier 

(Hansson et al, 2011; Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2012; Watt et al, 2011; Aburn 

& Gott, 2014; Adams et al, 2013; Monterosso & Kristjanson, 2008; Ringnér et al, 2011) 

har använt sig av semistrukturerad intervjuteknik för att fånga upp föräldrars upplevelser 

och få tillräcklig med data för att kunna svara på sina forskningsfrågor. Intervjutekniken 

är enligt Polit & Beck (2016) det bästa sättet att få fram individers upplevelser. Där 

intervjuaren på förhand har förutbestämt ett ämne och frågor, för att följa en struktur och 

inte gå miste om värdefull information. Nackdelen med att följa en struktur i 

intervjustudier är att forskaren kan styra intervjun utifrån sina förväntningar, så att man 

får de svar man är ute efter. Det är många gånger svårt att förhålla sig objektiv och neutral 

i studier generellt, vilket kan vara en risk för att påverka resultatet (Polit & Beck, 2016). 

Då syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva upplevelser hos föräldrarna, 

har den kvalitativa ansatsen speglats i att de flesta av studierna som granskats använt sig 

av den ansatsen. I studien gjord av Ringnér et al (2011) och Rodriguez & King (2014) 

användes fokusgrupper som datainsamlingsmetod. Fördelen med fokusgrupper är att det 

ger upphov till en dialog mellan olika deltagare och det går att föra en diskussion framåt, 

samt forskaren samlar fler svar på där dialogen mellan deltagarna kan vara effektiv vad 

gäller datainsamlingen och forskaren sparar tid genom att få många synpunkter från olika 

deltagare på kort tid. Därmed måste det uppmärksammas att kanske inte alla är bekväma 

och villiga med att dela med sig av sina upplevelser inför en grupp när det handlar om 
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personliga situationer, där ens integritet kanske sätts på spel, vilket kan vara en nackdel 

då viktig information försvinner (Polit & Beck, 2016). 

 

För insamling av kvantitativa data är standardiserade enkäter och frågeformulär att 

föredra, då de är effektiva eftersom man kan nå till en större undersökningsgrupp. 

Däremot kan man inte många gånger gå i djupet av människors upplevelser som till 

exempel kvalitativa studier kan (van der Geest et al, 2014; Ringnér et al, 2015; Polit & 

Beck, 2016). Ett bra sätt att tänka på vid formulering av enkäter är att ha med öppna frågor 

där deltagarna får utveckla vidare till mer än bara ja/ nej svar (Polit & Beck, 2016). I 

artiklarna som hade kvantitativ ansats (van der Geest et al, 2014; Ringnér et al, 2015) 

användes instrument som hade testats innan, vilket gör studierna tillförlitliga. Eftersom 

om instrumenten däremot skulle varit nya så skulle det inte vara lika tillförlitliga, då man 

inte har att jämföra med tidigare tester (Polit & Beck, 2016). 

4.3 Metoddiskussion 

Databaserna PubMed och Cinhal användes vid litteratursökningen för denna studie. Att 

använda sig av fler än en databas ökade möjligheten att få ett stort urval av forskning samt 

styrker studiens validitet (Polit & Beck, 2016). Dessa databaser är ändamålsenliga och 

dess innehåll är relevant för studiens syfte. För att komma åt den senaste forskningen, 

begränsade sig författaren på publikations år 2006, detta anses styrka resultatets 

aktualitet. Tyvärr fanns inget överflöd av studier inom det valda området. Så hade 

författaren valt att begränsa sig ännu mer gällande publikationsår så hade det förmodligen 

varit svårt att hitta tillräckligt med studier som skulle ligga till grund för litteraturstudiens 

resultat. En ytterligare begränsning gjordes av de artiklar som söktes, att de skulle finnas 

i full version via Högskolan i Gävle. Om författaren hade valt bort den begränsningen, så 

skulle kanske möjligheten finnas att fler artiklar hade inkluderats i resultatet. Att ha 

begränsningar i en studie kan ha sina för- och nackdelar. Fördelarna är att sökresultatet 

blir mer aktuell och nackdelarna är att man går miste om tidigare forskning som kan ännu 

idag vara relevant (Polit & Beck, 2016). 

 

Sökstrategin har betydelse för att studien skall kunna upprepas samt för studiens 

trovärdighet. Sökorden spelar därför en stor roll i resultatet, för att det är grunden till 

artiklarnas innehåll, som därmed ligger till svar för studiens syfte (Polit & Beck, 2016). 

Sökorden använda i föreliggande litteraturstudie anser författaren vara relevanta till 



 

19 

 

syftet. Så att sökningarna skulle resultera i vetenskapliga artiklar genomfördes 

kombinationer med sökorden med hjälp av den booleska termen AND. Samma 

sökkombination av sökorden gjordes på båda databaserna, detta för att styrka sökningens 

pålitlighet, giltighet och trovärdighet (Polit & Beck, 2016).  

 

Vid bearbetning av studiens valda artiklar granskades dessa djupgående av författaren. 

Att stor del av föreliggande litteraturstudies artiklar var av kvalitativ ansats anser 

författaren som en styrka. Det styrkte studiens tillförlitlighet eftersom författaren var efter 

att beskriva upplevelser och en kvalitativ ansats passar till detta. En ytterligare styrka som 

uppmärksammades av författaren var att alla artiklar som ingick i litteraturstudien var 

etiskt granskade (Polit & Beck, 2016). Att ha ett objektivt synsätt är av betydelse vid 

artikelbearbetning för att minskat risken för feltolkning och bortfall av relevant fakta 

(Polit & Beck, 2016). Detta har författaren haft genom hela processen. En svaghet med 

att bearbeta och granska artiklarna som ensam författare, kan ha lett till att man går miste 

av fullvärdig information, eftersom det inte finns någon att utbyta och jämföra tankar 

med. En ytterligare svaghet som författaren upplevde var att alla artiklar var skrivna på 

engelska, eftersom det inte är författarens modersmål, kan eventuella missförstånd ha 

uppstått i tolkningen av artiklarnas innehåll (Polit & Beck, 2016).  

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Pediatrisk palliativ vård är ett vanligt förekommande arbetsområde för sjuksköterskor 

inom vård och omsorg. Däremot är det inte alltid att sjuksköterskan kommer ha verktyg, 

kunskap och insyn för att vårda föräldrar, syskon och närstående i sin helhet. Författaren 

till föreliggande litteraturstudie anser därför att det är viktigt att lyfta fram dessa delar i 

sjuksköterskans arbete, för att belysa föräldrarnas upplevelser, vilket har en stor betydelse 

i omvårdnaden. Resultatet av denna litteraturstudie kan ligga till grund och hjälp för 

sjuksköterskans profession, vilket kan hjälpa att skapa nya tankar och utifrån det 

utvecklas och in få ny kunskap.  

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

En stor del av vården kretsar kring patienten och sjuksköterskan, därför är det viktigt att 

vidare forskning fokuserar ännu mer på familjecentrerad vård. En stor del av den 

vetenskapligforskning som ingår i föreliggande studie är gjorda i länder utanför Sverige. 

Att fortsätta forska på detta i Sverige skulle vara av betydelse, för att få en inblick i hur 



 

20 

 

svenska föräldrar upplever stödet från sjuksköterskor vid palliativ vård av barn med 

cancer.   

 

5. Slutsats 

Vetskapen bland sjuksköterskor och vårdpersonal om föräldrars upplevelse av stöd i 

mötet med vård av ett cancersjukt barn är viktigt, för att kunna bygga upp en öppen, ärlig 

och mellanmänsklig relation. Kommunikation, delaktighet, kontinuitet och 

vårdrelationen utgör en viktig del i föräldrars upplevelser av stöd i mötet med 

sjuksköterskan samt utgör ett underlag för sjuksköterskor för att kunna uppnå denna 

mellanmänskliga relation. 
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Bilaga 1 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Söktabell visar utfall av databassökningar, sökord, antal träffar samt tänkbara artiklar. 

 

Databaser Begränsningar & 

sökdatum 

Söktermer Antal träffar Tänkbara 

Artiklar 

Valda källor 

(ex dubbletter) 

 

 

Cinhal 

Peer Review, 

Linked full text 

English language 

2006/01/01-2016/12/31 

2016-08-28 

 

Childhood cancer AND 

parents  

AND experience 

 

 

123 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

Cinhal 

Peer Review, 

Linked full text 

English language 

2006/01/01-2016/12/31 

2016-08-28 

 

Childhood cancer AND 

parents AND experience 

AND nurse support 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

Cinhal 

Peer Review, 

Linked full text 

English language 

2006/01/01-2016/12/31 

2016-08-28 

 

Parents AND child AND 

palliative care AND 

experience AND support 

 

 

24 

 

 

4 

 

 

2 

 

Cinhal 

Peer Review, 

Linked full text 

English language 

2006/01/01-2016/12/31 

2016-08-28 

 

Pediatric palliative care 

AND parents AND 

experience 

 

 

35 

 

 

5 

 

 

1 

PubMed Abstract 

Available, free full 

text, 10 år  

2016-08-28 

 

Childhood cancer AND 

parents  

AND experience 

 

 

38 

 

 

3 

 

 

1 

PubMed Abstract 

Available, free full 

text, 10 år  

2016-08-28 

 

Parents AND child AND 

palliative care AND 

experience AND support 

 

 

13 

 

 

2 

 

 

1 

PubMed Abstract 

Available, free full 

text, 10 år  

2016-08-28 

 

Pediatric palliative care 

AND parents AND 

experience 

 

 

14 

 

 

1 

 

 

0 

Totalt 

tänkbara 
   23 10 
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Bilaga 2. 

Tabell 2. Översikt av design, undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod och 

dataanalysmetod av de valda artiklarna. 

 

Författare 

 

Titel 

Design och ev. 

ansats 

 

Undersöknings- 

grupp 

 

Datainsamlings- 

metod 

 

Dataanalysmetod 

Aburn & Gott  

2014- New 

Zealand 

Education given to 

parents of children 

newly diagnosed 

with acute 

lymphoblastic 

leukemia: the 

parent's perspective 

 

Deskriptiv design 

Kvalitativ ansats 

 

Urvalsmetod 

framkommer ej i text  

12 föräldrar deltog 

och intervjuades.  

Semistrukturerade 

intervjuer både via 

telefon och live 

genomfördes  

 

4 av intervjuerna 

genomfördes via 

telefon och alla 

intervjuer 

sammanlagt spelades 

in.  

 

Hur länge 

intervjuerna varade 

och under vilken 

period det 

genomfördes 

framkommer ej 

 

Jämförelse metod 

Adams, Green, 

Towe & Huett  

2013- USA-

Arkansas 

Bereaved caregivers 

as educators in 

pediatric palliative 

care: their 

experiences and 

impact 

 

Fokuserad 

Etnografi 

Ändamålsenligt 

urval vid val av 

sjukvårdspersonal. 

Kvalitativ studie 10 

föräldrar och 11 

sjukvårdspersonal 

intervjuades.  

Intervjuer 

genomfördes. Det 

framkommer ej i text 

om det är 

semistrukturerad eller 

strukturerade 

intervjuer 

 

Intervjuerna 

genomfördes i 

konferensrum i 

sjukhuset.  

 

Hur länge 

intervjuerna varade 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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och under vilken 

period det 

genomfördes 

framkommer ej.  

Hansson, 

Kjaergaard, 

Schmiegelow & 

Hallström  

2012- Danmark 

Hospital‐based 

home care for 

children with 

cancer: a qualitative 

exploration of 

family members' 

experiences in 

Denmark 

 

Deskriptiv 

induktiv design 

 

Målmedvetet urval 

gjordes. 

14 föräldrar till 10 

familjer intervjuades 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 

öppna frågor.  

 

Alla intervjuerna 

genomfördes mellan 

oktober 2009 och 

januari 2010 i de 

ställen där föräldrarna 

önskade. Föräldrarna 

bestämde om båda 

föräldrarna skulle 

delta i intervjun och 

om barnet och 

syskonet skulle vara 

med.  

 

Totalt genomfördes 

11 intervjuer. I tre 

familjer intervjuades 

båda föräldrarna 

tillsammans, i sex 

familjer en förälder 

deltog, i en familj 

intervjuades 

föräldrarna separat 

och i fem familjer 

barnet och dess 

syskon deltog. Sex 

familjer valde att bli 

intervjuade i ens 

hemmiljö och fem 

familjer ville bli 

intervjuade i ett 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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separat rum i 

sjukhuset.  

 

Intervjun varade 

mellan 20 till 75 min 

Kilicarslan-

Toruner & Akgun-

Citak  

2013- Turkiet 

Information-seeking 

behaviours and 

decision-making 

process of parents 

of children with 

cancer 

Deskriptiv 

Kvalitativ 

forskningsdesign 

Urvalsmetoden 

framkommer ej i text 

15 föräldrar deltog 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 6 

öppna frågor 

 

Intervjuerna 

genomfördes i tysta 

och privata områden  

 

Intervjuerna varade 

mellan 45–60 min. 

Induktiv 

innehållsanalys 

 

Monterosso & 

Kristjanson 2008-

Australien 

Sharing the care: the 

key-working 

experiences of 

professionals and 

the parents of life-

limited children 

 

Deskriptiv 

Kvalitativ 

forskningsdesign 

 

Urvalet framkommer 

ej i text 

24 föräldrar deltog  

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes 

antingen live eller 

över telefon via ett 

protokoll som följdes  

 

QSR N6 © 

användes för att 

hantera data och 

sortera koderna 

 

Hur länge 

intervjuerna varade 

framkommer ej.  

Tematisk analys 

Latent 

innehållsanalys och 

konstant 

jämförelsetekniker 

användes 

 

 

Ringnér, Karlsson 

& Graneheim  

2015-Sverige 

A person-centred 

intervention for 

providing 

information to 

parents of children 

with cancer. 

Experiences and 

effects 

 

Blandad-

metoddesign 

 

 

Urvalet framkommer 

ej i text.  

8 föräldrar deltog 

Kvalitativt data 

samlades in via 

semistrukturerade 

intervjuer, 

kvantitativa data 

samlades in via ett 

frågeformulär 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys för 

kvalitativ data och  

 

Kvantitativ med 

statistik anveändes 

för att analysera 

kvantitativ data  
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Beroende på 

föräldrarnas val av 

hur man skulle 

genomföra intervjun 

bestämdes plats. De 

fick välja mellan live 

eller telefon.  

Utöver intervjuerna 

samlades in 

sjuksköterskornas 

anteckningar som de 

skrev vid varje 

intervention.  

 

Frågeformuläret 

besvarades via et 

web-baserad sida  

 

Intervjuerna vara 

mellan 17 min.  

Ringnér, Jansson 

& Graneheim.  

2011- 

Parental 

Experiences of 

Information 

Within Pediatric 

Oncology 

Kvalitativ 

metoddesign  

Fyra fokusgrupper 

genomfördes med 14 

föräldrar. 

Ändamålsenligt 

urval användes vid 

val av deltagare (från 

fokusgrupperna) till 

de individuella 

intervjuerna.  

Fyra 

fokusgruppsintervjuer 

genomfördes över en 

period av 8 månader 

samt enskilda  

 

I varje grupp ingick 3 

till 4 deltagare. 

Intervjuerna utgick 

från två huvudämnen 

och för att specificera 

svaren ställdes 

följdfrågor.  

 

Varje intervju varade 

mellan 55 till 81 min. 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Rodriguez & King  

2014-Stor 

Britannien 

 

Sharing the care: the 

key-working 

experiences of 

Tolkande / 

hermeneutiskt 

fenomen, Van 

Manen 

Tre fokusgrupper 

genomfördes med 21 

barn 

Semistrukturerade 

intervjuer 

genomfördes med 20 

föräldrar.  

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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professionals and 

the parents of life-

limited children 

forskningsmetodik 

användes som 

forskningsdesign. 

 

yrkesverksamma 

palliativ vård, och 

Intervjuerna 

genomfördes med 20 

föräldrar till barn 

med LLCs 

 

Tre 

fokusgruppsintervjuer 

genomfördes med 21 

professionella. I varje 

grupp ingick 5 

personer.  

 

Det framkommer ej i 

text hur länge 

intervjuerna varade.  

 

van der Geest, 

Darlington, Streng, 

Michiels, Pieters, 

& van den Heuvel-

Eibrink  

2014- 

 

Parents' experiences 

of pediatric 

palliative care and 

the impact on long-

term parental grief 

 

Retrospektiv 

tvärsnittsstudie 

Kvantitativ ansats 

 

Urvalsmetoden 

framkommer ej i text 

89 föräldrar deltog 

Två standardiserade 

frågeformulär 

användes. En som 

mätte föräldrars sorg 

där aldrig/alltid 

frågor ställdes, samt 

öppna frågor fanns 

även med. Svaren 

skrev in i ett 5 punkt 

skala.  

 

Den andra 

frågeformuläret var 

baserat på föräldrars 

upplevelser under den 

palliativa vården av 

sitt barn, där håller 

inte med / håller med 

frågor ställdes. 

Svaren skrevs in i en 

5 punkt skala.  

 

Hur länge man hade 

på sig att svara 

frågeformuläret 

framkommer ej.  

 

Beskrivande 

analyser - undersöka 

föräldrarnas 

erfarenheter av 

samverkan med 

hälso- vårdpersonal 

Univariata analyser 

- användes för att 

utvärdera effekterna 

av samverkan med 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

symtombehandling  

Multivariata linjära 

regressionsanalyser  

utfördes för att 

undersöka den 

kombinerade 

effekten av univariat 

statistiskt 

signifikant vård- 

relaterade aspekter 

på långsiktiga 

nivåer av föräldrars 

sorg 

 

 

 Family‐centred 

care: a qualitative 

study of Chinese 

 

Konstruktivistisk 

Ett ändamålsenligt 

urval av kinesiska 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor genomfördes.  

Induktiv analys 

(Innehållsanalys) 
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Watt, Dix, Gulati, 

Sung, Klaassen, 

Shaw & Klassen  

2013- 

and South Asian 

immigrant parents' 

experiences of care 

in paediatric 

oncology 

grundad teoretisk 

kvalitativ design 

och sydasiatiska 

föräldrar  

rekryterades från sex 

barnonkologicentrum 

66 föräldrar deltog. 

 

Frågorna var 

uppbyggda på det 

sättet att motivera 

föräldrarna att prata 

om vad som var 

viktigast för dem.  

 

I genomsnitt varade 

intervjuerna 77min 

och varierade mellan 

28 till 148 min. 

 

 

 

 

Bilaga 3. 

Tabell 3. Översikt av syfte och resultat av de valda artiklarna 

Författare Syfte Resultat 

 

 

Aburn & Gott  

2014- New Zealand 

Syfte med studie var att 

undersöka föräldrars 

uppfattningar och erfarenheter 

av att ta hand om 

nydiagnostiserade barn med 

akut lymfatisk leukemi (ALL) i 

förhållande till utbildning som 

ges före den första 

utskrivningen från sjukhuset 

 

Resultatet beskriver föräldrarnas överväldigande 

upplevelser av deras barns diagnos, att lära sig 

snabbt om sjukdomen samt hur man vårdar sitt 

barn. Beskriver även föräldrarnas upplevelser av 

att ta i tu med de emotionella känslorna kring 

diagnosen, vilket gjorde det svårare och tyngre 

att lära sig om leukemi. Det beskrivs även mötet 

med sjukvårdpersonal och dess stöd, för att 

kunna bemästra svåra tankar och upplevelser. 

 

 

 

Adams, Green, Towe & Huett 

2013- USA-Arkansas 

Syftet med denna kvalitativa 

forskning var att  undersöka 

sörjande föräldrars upplevelser 

av att vara involverade i 

utbildning erhållen av 

sjukvårdspersonal inom 

pediatrisk palliativ 

vård samt de utmaningar och 

eventuella fördelar för 

vårdpersonal. 

 

 

Resultatet beskriver föräldrarnas fördelar och 

känslomässiga utmaningar att vara involverade i 

en utbildning given av sjukvårdspersonal. 

Belyser deras upplevelse av stöd, vikten av 

utbildning och information. Föräldrar och 

personal identifierade ömsesidigt lärande och 

ökad ömsesidig förståelse.  
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Hansson, Kjaergaard, Schmiegelow & 

Hallström  

2012- Danmark 

Studien syftar till att beskriva 

erfarenheterna av ett 

sjukhusbaserat 

hemsjukvårdsprogram i familjer 

med barn med cancer. 

Resultaten tyder på att sjukhusbaserad vård i 

hemmet gjorde det möjligt för familjer att 

förbli intakt under hela behandlingen, eftersom 

den minskade belastningen på familjen och 

sjuka barn, behovet av säkerhet och trygghet 

uppfylldes. Resultatet belyser vikten av att 

sjukhusbaserad vård i hemmet med hänsyn till 

familjemedlemmarnas behov av trygghet 

uppnås genom hemvård av erfarna 

barnonkologisjuksköterskor och regelbunden 

kontakt med läkare. 

 

Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak  

2013- Turkiet 

Denna studie syftade till att 

undersöka informationssökande 

beteenden, uppfattningar, 

beslutsfattande erfarenheter av 

föräldrar till barn med cancer. 

 

Resultatet beskriver föräldrarnas 

informationsbehov, svårigheter i den 

information källa som föräldrarna stöter på när 

de söker information, beslutsfattandet 

process, de faktorer som påverkar 

beslutsfattandet, och förväntningar från 

sjukhälsopersonal. Föräldrarna uttryckte att 

deras första handskälla för information var 

vårdgivare. 

 

 

 

Monterosso & Kristjanson 2008-Australien 

Syftet med studien var att 

undersöka föräldrar till barn 

som dött i cancer om deras 

förståelse för palliativ vård, 

deras upplevelser av palliativ 

och stödjande vård de fick 

under deras barns sjukdom och 

deras palliativ och stödjande 

vårdbehov. 

 

 

 

Resultaten beskriver olika betydelsefulla behov 

som föräldrarna hade under den palliativa 

vården för barnet. Föräldrarna belyste vikten av 

ärlig kommunikation, delaktighet, kontinuitet 

samt professionalitet vid vården av sitt barn.  

 

Ringnér, Karlsson & Graneheim  

2015-Sverige 

Syftet med denna studie är att 

beskriva föräldrar till barn med 

cancer erfarenheter av att delta i 

en personcentrerad informations 

intervention. 

Resultatet beskriver föräldrars hög uttryckta 

tillfredsställelse med insatser från vårdpersonal. 

De uppskattade möjligheten att ställa frågor om 

deras barns prognos. Informationen, given från 

sjukvårdspersonal utöver det medicinska tycktes 

fylla viktiga luckor som missades av den 

information man fick. 
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Ringnér, Jansson & Graneheim.  

2011- 

Syftet med denna studie var att 

beskriva föräldrars upplevelser 

att förvärva och använda 

information för att skapa 

kunskap om deras barns cancer 

under sjukdomsförloppet 

Studiens resultat beskriver föräldrars 

upplevelser av den givan informationen från 

vården och deras upplevelser av den kunskap de 

fått genom den informationen. De uttrycker 

även deras upplevelse av stöd.  

 

Rodriguez & King  

2014-Stor Britannien 

Syftet med studien är att 

utforska levda erfarenheten av 

omsorg och vård planerad för  

barn med ett livsbegränsande 

villkor 

 

Resultatet beskriver föräldrars och 

sjukvårdspersonals upplevelser och 

uppfattningar av delad vård och samarbete 

mellan varandra  

 

 

 

van der Geest, Darlington, Streng, Michiels, 

Pieters, & van den Heuvel-Eibrink  

2014- 

Syftet med studien är att 

undersöka föräldrars 

uppfattningar om interaktionen 

med hälso- och sjukvårdens 

Yrkesverksamma 

(kommunikation, kontinuitet i 

vården, och föräldrarnas 

engagemang) och 

symtombehandling under den 

pediatriska palliativ fas, och att 

undersöka 

inverkan på långsiktig sorg i 

föräldrar som förlorat ett barn i 

cancer. 

 

 

Resultatet beskriver föräldrars upplevelser av 

kommunikation, kontinuitet och delaktighet vid 

interaktion med hälso- och sjukvårdenspersonal. 

Resultatet beskriver, föräldrars upplevelser av 

långsiktig sorg vid bortfall av sitt barn med 

cancer. Till sist beskrivs även hur föräldrar 

uppmärksammar deras barns olika symtom.  

 

Watt, Dix, Gulati, Sung, Klaassen, Shaw & 

Klassen 

2013-Kanada 

 

Syftet med studien 

är att beskriva kinesiska och 

sydasiatiska invandrarföräldrars 

upplevelser av familjecentrerad 

vård (FCC) i pediatrisk 

onkologi inställningar i Kanada. 

 

 

Resultatet beskriver föräldrars både positiva och 

negativa upplevelser av en familjecentrerad 

vård. Där kommunikation, deltagande och 

information var viktiga komponenter i 

föräldrarnas upplevelse av vården.  

 


