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Abstrakt 
Bakgrund Nästan varje dag diagnosticeras ett barn av cancer och är därmed den enskilt 

främsta orsaken till dödsfall hos barn under 15 år. När ett barn diagnosticerats med 

cancer är det inte enbart barnet som drabbas, utan hela familjen vars värld sätts i 

obalans. Världen de tidigare känt faller samman och en känsla av kamp om överlevnad 

tar över. Allt det som tidigare känts tryggt och bekant försvinner och ersätts med 

känslor av rädsla, osäkerhet, kaos och ensamhet.  

Syfte Att beskriva föräldrars erfarenheter av sjukhusvistelsen när deras barn drabbats av 

cancer. 

Metod En systematisk litteraturstudie gjordes där tio för syftet relevanta artiklar 

hittades i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades 

och analyserades genom en manifest innehållsanalys med en induktiv ansats för att 

därefter diskuteras mot vald teoretisk referensram. 

Resultat Resultatet utgörs av fyra kategorier: Upplevda känslor hos föräldrar, 

betydelsen av relationer mellan föräldrar och vårdpersonal, att få information och 

kunskap samt yttre faktorers påverkan. 

Slutsats Studien visar att föräldrar till barn som vårdas för cancer på sjukhus är i behov 

av att känna delaktighet och stöd genomgående under vårdprocessen. Genom god 

information som är lättförståelig, kontinuerlig och anpassad efter varje individ kan en 

känsla av större trygghet infinna sig hos föräldrar. Med kunskap av familjens 

erfarenheter kan också vårdpersonal få större förståelse för hur varje individ påverkas i 

familjen och med detta underlätta hela familjens hälsoprocess. 

 

Nyckelord 
Föräldrar, erfarenheter, vård, barn, cancer. 

 

Tack 
Stort tack till vår handledare Sten-Ove Andersson för god handledning genom hela 

processen. 
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1 Inledning 

När något så ofattbart som cancer hos ett barn inträffar kommer det inte enbart vara 

barnet som drabbas utan även hela familjen. I ett ögonblick byts en bekant livssituation 

ut mot sjukhusbesök, behandlingar, oro, stress, skräck och ovisshet med mera. Som 

förälder i en sådan situation kan det vara svårt att få grepp om hela den nya verkligheten 

och det är här vården blir en viktig del i att stötta och hjälpa familjen i att hantera 

situationen på ett så bra sätt som möjligt. När det kommer till vård av dessa barn har vi 

uppmärksammat problematiken hos sjukvårdspersonalen att skapa delaktighet hos 

familjen. Därför har vi valt att göra denna litteraturstudie för att öka kunskapen kring 

föräldrars erfarenheter när det kommer till vården kring cancersjukt barn. 

 

2 Bakgrund 

2.1 Barncancer 

Nästan varje dag diagnosticeras ett barn i Sverige med cancer och är därmed den enskilt 

främsta orsaken till dödsfall hos barn under 15 år. Den vanligaste cancertypen bland 

barn är olika typer av leukemier eller lymfom som drabbar 40 procent av de insjuknande 

medan 30 procent utgörs av hjärntumörer. Resterande cancerdiagnoser hos barn utgörs 

av mer sällsynta cancerformer. I småbarnsålder är leukemier mer framträdande medan 

uppkomsten av hjärntumörer är lika vanligt oberoende av barnets ålder. Vid behandling 

tas inte enbart sjukdomen i åtanke utan även de långsiktiga biverkningarna som kan 

uppkomma hos det enskilda barnet. Överläggning mellan de som ingår i barnets närhet 

samt vård måste därför göras vid val av behandling där nyttjandet av en individanpassad 

vård är att föredra för att optimera vårdandet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

2.2 Utvecklingens framfart 

Under mitten av 1900-talet var det ingen självklarhet att föräldrarna skulle få ta del av 

vården när deras barn drabbats av cancer. Vårdandet präglades då av att hålla barnet 

rent, smärtfritt och komfortabelt. Kunskap om diagnoser och sjukdomens progression 

hölls hemligt för att på så sätt försöka skydda barnet och dennes familj. Enbart om 

barnets tillstånd försämrades kunde föräldrar få möjlighet att stanna en längre tid annars 

var det endast timslånga besök som var tillåtet (Enskär, 1999).  
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Först under 1970-talet välkomnades föräldrar till att delta i barnets vård. Detta ledde till 

en större trygghet för barnet och ett nytt tillvägagångssätt i vårdpersonalens yrkesroll 

utvecklades. Vårdandet skulle nu inte enbart fokuseras på att vårda barnet utan även 

föräldrarna för att stötta dessa genom vårdprocessen (Enskär, 1999). När det kommer 

till vård av barn har barnet rätt till en förälders närvaro vid sjukhusvistelse (Munn-

Bracken, 1991; Karlsson Gadea, 2016). I dagens sjukvård är oftast en av föräldrarna 

närvarande dygnet runt under sjukhusvistelse (Edwinson-Månsson & Enskär, 2008).  

Vid övernattning erbjuds föräldrar en möjlighet till en eller två sängplatser för att på 

detta sätt få en större möjlighet att delta i barnets vårdprocess, och därmed kunna finnas 

i sitt barns närhet vilket har betydelse under behandlingen (Birgegård & Glimelius, 

1998; Karlsson Gadea, 2016). Idag finns även kunskap kring att barn är beroende av 

föräldrars närhet för sin egenvård, hälsa, utveckling och tillväxt, men också för att 

kunna hantera de konsekvenser som sjukdom medför (Spencer & Franck, 2005). Denna 

utveckling uppkom då det har uppmärksammats att barn led mer av separationen till 

föräldrar än av sjukdomen och dess behandling. Därav ses föräldrars medverkan som en 

sjävklarhet som värderas högt hos barnet, föräldrar samt vårdpersonal (Ångström-

Brännström, Norberg & Jansson, 2008; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, 

Söderberg & Dahlqvist, 2010).    

 

2.3 Föräldrarnas situation 

När ett barn drabbas av cancer sätts hela familjens värld i obalans. Världen de tidigare 

känt faller samman och en känsla av kamp om överlevnad tar över. Det som tidigare 

kändes tryggt och bekant försvinner och ersätts med känslor av rädsla, osäkerhet, kaos 

och ensamhet. Även om det är barnet som är drabbat av sjukdom är det inte enbart 

dennes överlevnad som behövs kämpas för, utan hela familjens. Vardagliga saker som 

att gå till jobb, skola eller hålla kontakt med vänner blir svårare att upprätthålla vilket 

innebär en stärkt känsla av ensamhet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Det som 

tidigare ansetts viktigt eller varit självklara delar i vardagen är nu inte lika prioriterat 

(Björk, 2008). Prioriteten kommer hamna hos det sjuka barnet och därmed kommer 

föräldrars delaktighet skapa en grundtrygghet för barnet som befinner sig i en overklig 

och skrämmande situation (Björk, 2008). Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

delaktighet är av stort värde för föräldrar för att känna sig inkluderade i vårdandet. Detta 

ligger nära till hands ur ett familjeperspektiv. Nationalencyklopedin (2017) definition av 

delaktighet är som följer: tonvikt på känlsan av  att vara till nytta, ha medinflytande. De 
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som har bäst kunskap och kännedom om barnet är föräldrarna, de är de som först 

märker förändringar i barnets tillstånd och de som barnet också har lättast att vända sig 

till med tankar, upplevelser och känslor kring sin situation (Hallström, 2003; Spencer & 

Franck, 2005). På detta sätt kan föräldrar ses som en del av vårdteamet där vårdpersonal 

och föräldrar kan utbyta kunskaper och därmed fungera föräldrar som en länk mellan 

vårdpersonal och barnet (Hallström, 2003). 

 

2.4 Vårdpersonalens roll 

Att som vårdare öppet och följsamt finnas till hands beskrivs av Dahlberg och Segesten 

(2010) som en väsentlig del av vårdandet. Som vårdpersonal är det viktigt att försöka 

bevara och främja familjens naturliga och normala bild av deras vardag. Genom detta 

kan en relation etableras som präglas av delaktighet och tillit och med det kan det 

skapas ett större utrymme för föräldrar att förmedla de behov av stöd de upplever sig 

behöva. Med stöd avses att visa medkänsla för att på så sätt skapa större trygghet i det 

vårdande sammanhang de befinner sig i. Barth och Näsholm (2006) belyser vikten av 

att bli lyssnad till och bli bekräftad vilket kan underlätta att en hjälp och 

behandlingsrelation utvecklas. I människans natur finns ett behov att bli hörd och sedd 

vilket är viktigt att anamma i en vårdande roll för att på så sätt kunna ge energi som kan 

användas för att hantera den situation familjen befinner sig i. Ringnér, Jansson och 

Graneheim (2010) påvisar svårigheter med att tillämpa denna kunskap i verkligheten. 

Genom intervjuer med vårdpersonal har de beskrivit hur svårt det kan upplevas att 

känna av föräldrarnas behov och på så sätt inte kunna tillgodose dessa tillräckligt. 

Genom att försöka läsa av föräldrarna och lita på sin egen intuition vill vårdpersonal 

försöka delge information vid rätt tillfälle, vilket upplevs svårt då föräldrars behov 

ändras över tid. 

 

2.5 Teoretisk referensram 

Dagens vårdvetenskap är uppbyggd på tydlighet och systematik men ses ändå som 

kunskap som hela tiden är under en arbetande process. Funktionen för vårdvetenskapen 

idag är att skapa kunskap som kan utveckla och förbättra vårdandet och på så vis förstå 

betydelsen i olika begrepp. Genom vårdvetenskapens utgångspunkt kan patientens egna 

perspektiv kring sin livssituation och vård framstå. Även om fokus ligger på patienten 

utesluts inte närståendes perspektiv. Detta är något som blir extra tydligt vid vård av 

barn och äldre (Dahlberg & Segesten, 2010).   
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2.5.1 Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad utgår från ett systemiskt perspektiv (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012). Vid ett systemiskt perspektiv fokuseras det på samverkan, relationer, 

sammanhang, funktionalitet och strukturer. Med detta synsätt uppfattas mänskliga 

relationer påverka och påverkas av varandra vilket kan liknas vid ett system. 

Förändringar i systemet kommer således påverka andra delar i systemet. Exempelvis om 

en familjemedlem, som ses som en del, drabbas av sjukdom kommer andra delar i 

systemet, det vill säga familjen, således också påverkas. Ett väl fungerande system 

skapas genom samspelet mellan delarna. Därav är det av vikt att flytta blicken från 

specifika delar och kunna se helheten (Öqvist, 2008). 

 

Genom en familjefokuserad omvårdnad kan det systemteoretiska perspektivet omsättas 

till praktik. Genom att bjuda in hela familjen i den vårdande processen blir det tydligt 

att det finns flera olika sätt att se världen på. Genom att bjuda in kan 

omvårdnadsåtgärder planeras tillsammans och ett ökat välbefinnande skapas i 

samverkan och relation. För att detta skall vara möjligt kan familjefokuserad omvårdnad 

konkretiseras genom att beskriva relationen  mellan familj och vårdpersonal där ingen 

intar en hierarkisk ställning, relationen präglas istället av ömsesidighet där både familj 

och vårdpersonal tar med sig sina stykor och resurser in i relationen för att på så sätt få 

en förståelse för situationen och varandras utgångspunkter (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012). Genom att vårda utifrån ett familjefokuserat perspektiv kan relationen 

mellan vårdpersonal och familj bidra till ett samspel där varje individs bidrag i 

relationen främjar vårdrelationen och familjens egen hälsa (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2012). Med begreppet familj avser denna litteraturstudie inkludera föräldrar, 

det sjukdomsdrabbade barnet samt eventuella syskon. Wright, Watson och Bell (2002) 

skildrar familj genom att beskriva de som experter på sina upplevelser som besitter 

resurser som kan främja tillfrisknadsprocessen.  

  

Med familjefokuserad omvårdnad som vald teoretisk referensram ämnar denna 

litteraturstudie utgå från föräldrars perspektiv och påvisa deras erfarenheter av 

delaktighet och stöd i vårdprocessen när det kommer till vård av deras cancersjuka barn. 

På så vis ämnar vi koppla det resultat som framkommer gentemot familjefokuserad 

omvårdnad.  
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3 Problemformulering 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn kan leda till många förändringar och 

påfrestningar där stress och oro blir ett faktum i vardagen. I situationen kommer den 

livsvärld familjen är bekant med förändras. Vid vård av cancersjukt barn kommer stort 

fokus ligga just på barnet. Dock, utifrån ett familjefokuserat perspektiv är det viktigt att 

inte glömma föräldrarna. Deras delaktighet och medverkan kan på så vis ses som en del 

av vårdteamet i den vårdprocess familjen befinner sig i. Som förälder upplevs ett stort 

ansvar över sitt barn och de är grundtryggheten för barnet vars resterande värld är i 

obalans under sjukhusvistelser. Med större ansvar kan föräldrar uppleva stora 

påfrestningar kring sin hälsa och kan behöva information och stöd i en komplex 

situation. Även om det är barnet som vårdas i första hand är det viktigt att som 

vårdpersonal även kunna ge föräldrar stöd och information i situationen för att på så vis 

främja även deras hälsa vilket kan vara en svårighet.  

 

Mot bakgrund av familjens betydelse vid vård av cancersjukt barn ämnar denna 

litteraturstudie att fördjupa sig i föräldrars erfarenheter för att på så sätt lyfta deras 

perspektiv av sjukhusvistelsen. 

 

4 Syfte 

Syftet är att beskriva föräldrars erfarenheter av sjukhusvistelsen när deras barn drabbats 

av cancer. 

 

5 Metod 

En systematisk litteraturstudie har valts som metod. Detta innebär enligt Forsberg och 

Wengström (2016) att utgångspunkten ligger i tidigare empiriska studier som kritiskt 

granskas och sammanställs utifrån det valda området. På detta vis kan den 

problemformulering och det syfte som valts för denna litteraturstudie besvaras och med 

det bidra med större kunskap kring föräldrars erfarenheter av vården när deras barn 

diagnosticerats med cancer. 

 

5.1 Sökning och urvalsförförande 

För att få fram relevanta artiklar skapades en tankekarta över ord som uppfattades 

bärande kopplat till syftet. Efter att ha identifierat dessa söktes synonymer eller ord med 
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liknande innebörd upp för att öka chanserna att finna artiklar relevanta för syftet. 

Därefter plockades utvalda ord ut och söktes i databasen CINAHL som en provsökning 

i den inledande fasen. Detta för att få en större uppfattning kring mängden material som 

upplevdes relevant till resultat och diskussionsdelen. CINAHL valdes då denna har en 

större inriktning inom omvårdnadsvetenskapen. Då kunskapen inte ansågs vara 

tillräcklig hos oss att göra en kvalificerad sökning användes hjälp från 

universitetsbibliotekets bibliotekarie som med sina resurser kunde vägleda oss i 

sökprocessen och dess olika söktekniker. Detta gav en större inblick i hur fortsatt 

sökförfarande skulle genomföras. Genom att använda ämnesordlista utvecklades och 

identifierades relevanta sökord som senare användes i den egentliga 

informationssökningen, se bilaga 1. Också genom att trunkera sökord som utgår från 

samma ordstam breddades sökningen för att få med fler böjningsformer, se bilaga 1.  

 

Under den egentliga informationssökningen valdes utöver CINAHL databaser såsom 

PubMed och PsycINFO. Dessa har likt CINAHL en större inriktning på omvårdnad och 

kändes därför mest lämpade för att hitta så relevanta studier som möjligt och då också 

kunna svara an på problemformuleringen och syftet. Vid sökning i PsycINFO 

genomfördes först samma sökning som i de övriga två databaserna därefter utökades 

sökningen med sökord då denna databas är mer inriktad på psykisk omvårdnad, se 

bilaga 1. För att få struktur i sökprocessen användes boolesk sökteknik i samtliga 

databaser. Två operatorer identifierades, OR och AND. OR användes med syfte att få 

träffar på något av orden som är synonymer till varandra, alternativt har samma 

innebörd. Detta för att inte utesluta något av de sökord som använts. Genom detta 

skapades tre block med sökord. AND användes därefter som en del i sökningen för att 

kombinera de block som framkommit för att få träffar på artiklar innehållande något av 

sökorden från varje block. Tio artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning utifrån 

databassökningar , se bilaga 1. Genom manuell sökning valdes även ytterligare en 

artikel ut. Den manuella sökningen genomfördes genom att granska redan utvalda 

artiklars referenslistor. 

 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Vetenskapligt granskade artiklar med relevans för vårt syfte valdes ut. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2001-01-01 – 2016-12-31 samt vara skrivna på engelskt språk. 

Inklusionskriterier var att barnet skulle vara mellan 0 till 18 år och drabbats av cancer. 
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Artiklar med medicinsk inrikting eller andra perspektiv än familjeperspektivet 

exkluderades samt artiklar vars ursprung härstammar från länder med U-landsstatus.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning 

Elva artiklar granskades och efter genomförd kvalitetsgranskning valdes tio artiklar ut 

för att användas som en del i denna studie. Med hjälp av den mall som utformats av 

Carlsson och Eiman (2003) för granskning av kvalitativa och kvantitativa studier, se 

Bilaga 2, gjordes en bedömning av olika delar i artiklarna som i slutändan resulterade i 

ett procentuellt värde. Att använda en mall kan enligt Forsberg och Wengström (2016) 

underlätta att identifiera delar i studien och få svar på frågor för att kunna göra en 

bedömning av dess kvalitet. Genom att granska utvalda artiklar med hjälp av Carlsson 

och Eimans (2003) modell där delar poängsattes mellan 1 - 3 fick varje artikel en 

slutpoäng. Denna poäng dividerades sedan med maxpoängen för att få det procentuella 

värdet av artikeln. Denna procent jämfördes sedan med den gradering mallen hänvisar 

till: >80% = Grad I (Hög kvalitet), 70 - 79% = Grad II (Medel kvalitet) och <60% = 

Grad III (Låg kvalitet). Inkluderade artiklar i studien är graderade som Grad I eller Grad 

II medan de artiklar som graderades Grad III exkluderades. En artikel uppfyllde inte 

kravet att nå upp till minst Grad II och exkluderades därmed. Totalt antal artiklar som 

inkluderades i studien blev således 10 stycken, se bilaga 3. Med hjälp av 

granskningsmallen har utvalda artiklar först lästs och granskats var för sig och därmed 

graderats enskilt. Genom att sedan jämföra och diskutera bedömningarna med varandra 

gjordes en ny granskning av varje artikel vilket ledde till den slutgiltiga bedömningen 

av artikeln där den gemensamma bedömningen blev artikelns slutgiltiga gradering. 

 

5.4 Analys 

Analysprocessen har inspirerats av Graneheim och Lundman (2004) samt Forsberg och 

Wengström (2016) som beskriver analysen som undersökta fenomen som delas upp i 

mindre delar för att på så vis kunna studeras enskilt och senare sättas ihop som en ny 

helhet. Genom att göra en manifest innehållsanalys utifrån ett induktivt arbetssätt 

granskades varje vald artikel och resultatdelen i varje artikel bröts ner för att på så vis 

identifiera relevant information för att passa syftet. Dessa delar sammansattes till en ny 

helhet som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie.  
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Det första som gjordes var att varje artikels resultatdel lästes igenom ett flertal gånger 

var för sig, varvid varje artikels resultat diskuterades för att få fram det mest relevanta 

kopplat till syftet. Tillsammans markerades de meningar och stycken som ansågs 

bärande ut ur varje vald artikels resultat, vilka kom att användas som meningsenheter. 

När det kom till den kvantitativa artikeln omformades data i tabeller till text för att på så 

vis kunna urskilja meningsenheter. Varje meningsenhet fördes sedan över till ett Word-

dokument där de kondenserades för att få fram det väsentliga ur varje meningsenhet. 

Därefter skrevs varje kondenserad meningsenhet ut och numrerades med den siffra varje 

artikel tilldelats. Detta gjordes för att kunna identifiera från vilken artikel varje 

kondenserad meningsenhet ursprungligen kom ifrån. Dessa klipptes sedan isär och lades 

ut på ett bord för att lättare kunna få en överblick över insamlad data. Var och en av 

dessa kondenserade meningsenheter lästes igenom, detta för att finna det centrala i varje 

del och på så vis kunna urskilja en lämplig kod för varje enhet som sedan skrevs på 

baksidan av varje lapp. Efter att varje kondenserad meningsenhet lästs igenom lades 

varje lapp med koden uppåt och på så sätt kunde flera koder föras samman där liknande 

innebörd skapade en kategori. Genom detta tillvägagångssätt kunde fyra kategorier 

sammanställas, se bilaga 4. 

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Etiska aspekter är något som varje systematisk litteraturstudie bör ta hänsyn till 

(Forsberg & Wengström, 2016). I denna studie har därför varje artikel som använts 

noggrant kontrollerats för att identifiera tillstånd från etiska kommittéer eller där 

grundliga etiska övervägande genomförts. Samtliga resultat har redovisats vilket 

innebär att ingen data har förvrängts för att passa denna studiens syfte bättre. Data har 

heller inte fabricerats, plagierats eller stulits vilket står i enlighet med de riktlinjer som 

Vetenskapsrådets codex angivit (http://codex.vr.se). 

 

6 Resultat 

Syftet i denna studie är att beskriva föräldrars erfarenheter av sjukhusvistelsen när deras 

barn drabbats av cancer. Resultatet som presenteras består av fyra kategorier: Upplevda 

känslor hos föräldrar, betydelsen av relationer mellan föräldrar och vårdpersonal, att få 

information och kunskap samt yttre faktorers påverkan. 

 

http://codex.vr.se/
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6.1 Upplevda känslor hos föräldrar 

Känslor som erfarits av föräldrar när deras barn diagnosticerats med cancer är chock, 

förtvivlan, rädsla och tomhet. Beskedet av diagnosen har föräldrar beskrivit som en 

mardröm där en rädsla för det okända blir ett faktum (Quin, 2008). Genom att  förneka 

situationen eller vägra acceptera diagnosen kan föräldrar försvara sig innan de är redo 

att acceptera det som hänt. Stress blir ett faktum som föräldrar upplevt när beskedet ges. 

Denna stress som uppkommer i situationen grundar sig i den rädsla som föräldrar 

förknippar med cancer, vilket föräldrar beskrivit genom att relatera ordet cancer med 

döden(Ching Yiu & Twinn, 2001; Quin, 2008). Negativa känslor som framkommer vid 

diagnosbeskedet upplevs trots allt ge lättnad då föräldrars misstankar bekräftas och med 

det kunna börja fokusera på att göra något åt cancern (Quin, 2008).  

 

Det är inte enbart under diagnosbeskedet föräldrar upplevt sig känna starka känslor utan 

dessa är något som följer under hela behandlingsperioden. Genom de olika delarna i 

behandlingen såsom hotet av att förlora sitt barn, kemoterapi, se sitt barn tappa i vikt 

och hår samt de emotionella effekter som barnet utsätts för, skapas en kontinuerlig 

känsla av ängslan och oro där depression och upplevelsen av att inte ha kontroll ständigt 

är närvarande (Ching Yiu & Twinn, 2001; Quin, 2008). De övervägande negativa 

känslor som föräldrar upplever under behandlingsförloppet kan ändå generera en viss 

positiv effekt inom familjen. Genom att beskriva situationen med ett cancersjukt barn 

och dess tuffa behandling kan detta leda till att individer inom familjen förs närmare 

varandra, har lättare att uppleva sig leva i nuet och inte bry sig om materiella ting i 

samma utsträckning som tidigare (Quin, 2008). Det som föräldrar i slutändan upplevt 

som betydelsefullt och som gett dem någon form av kontroll i den känslostorm de 

befunnit sig i är när de upplevt att de visas medkänsla, tydlighet och inges hopp från 

personal (Clarke & Fletcher, 2003).  

 

Sammanfattningsvis kan det beskrivas att starka känslor är närvarande både vid 

diagnosbeskedet men även under hela vårdförloppet. När det kommer till 

diagnostillfället beskrivs känslor som chock, rädsla och förtvivlan som mest påtagliga, 

medan senare i vårdförloppet utvecklas dessa känslor till oro och ängslan, som kan leda 

till depression. Slutligen beskriver föräldrar det betydelsefullt att de visas medkänsla, 

tydlighet och inges hopp.  
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6.2 Betydelsen av relationer mellan föräldrar och vårdpersonal 

Genom att skapa en god relation mellan föräldrar och vårdpersonal där stöd är det 

centrala i relationen beskrivs det av föräldrarna som viktigt för att de skall klara av den 

situation de nu befinner sig i (Ching Yiu & Twinn, 2001). Redan vid diagnostillfället är 

det viktigt att börja utveckla en god relation till föräldrarna för att på så vis kunna 

optimera vården som nu kommer bli en stor del av familjens verklighet. Genom att från 

början utveckla en relation som bygger på ärlighet och medkänsla där föräldrar ges 

chans till förståelse kring diagnos och behandling, kan de hantera de känslor som 

uppkommit och då skapa möjligheter att börja se framåt (Aburn & Gott, 2014; Jackson 

et al., 2007). En faktor som föräldrar poängterat ge dem en positiv erfarenhet är det stöd 

som vårdpersonalen behöver tillhandahålla för att de ska kunna hantera sjukhusvistelsen 

(Ching Yiu & Twinn, 2001). Genom god kommunikation där föräldrar delges all möjlig 

information med tillit och öppenhet som genomsyrar relationen, kan upplevelsen av 

vården upplevas mer hanterbar (Jackson et al., 2007; Ringnér, Jansson & Graneheim, 

2011). Även i de fall där föräldrar inte kunde få svar på de frågor de hade uppskattade 

de om personal var ärliga mot dem. Hellre än att ge föräldrar fel information hänvisade 

de dem till någon som kunde ge dem ett bättre svar på deras fråga (Ringnér, Jansson & 

Graneheim, 2011; Ringnér, Karlsson & Hällgren Graneheim, 2014).  

 

Delaktighet är en aspekt som föräldrar belyser som viktig när deras barn vårdas för 

cancer. Att bli inkluderad i processen, uppmuntras till att ställa frågor, känna att 

personalen har en vårdande inställning samt känna att deras åsikter värdesätts, blev för 

många föräldrar ett sätt att uppleva processen som mer hanterbar (Jackson et al., 2007; 

Quin, 2008). Även Clarke och Fletcher (2003) belyser föräldrarnas behov av att bli 

lyssnad till och beskriver denna egenskap som något som underlättar utvecklandet och 

bibehållandet av en god relation. Aburn och Gott (2014) beskriver även de hur 

vårdpersonal upplevs ha en väsentlig roll när det kommer till att föräldrarna skall känna 

stöd genom delaktighet. Genom att stöd kom från samma personal över en längre tid 

kunde delaktighet lättare skapas där föräldrar kände att den svåra situationen blev mer 

lätthanterlig. I kontrast med det som anses positivt hos föräldrar finns det upplevelser 

som beskrivs som negativt och mindre hjälpsamma i den tuffa situation familjen 

befinner sig i. Genom att inte känna delaktighet beskrevs av föräldrar som något som är 

nära relaterat till att inte få tillräcklig information, eller till och med undanhållas 

information, vilket leder till en känsla av att bli exkluderad ur sitt egna barns vård 
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(Aburn & Gott, 2014; Clarke & Fletcher, 2003). Då föräldrar anser sig vara de som 

känner och bryr sig mest om sitt barn kunde det upplevas frustrerande när de kände att 

de inte blev lyssnade till, inte tagna på allvar eller att deras frågor ignorerades. De 

upplevde att deras röst borde bli lyssnad till då de ansåg sig ha stor kunskap om sitt barn 

(Clarke & Fletcher, 2003). Det finns dock föräldrar som anser att betydelsen av 

delaktighet inte är lika viktig utan hellre anser att vårdandet bör ligga hos 

vårdpersonalen så de istället kan fokusera på att vara förälder åt sitt sjuka barn (Von 

Essen, Enskär & Skolin, 2001).   

 

Något som föräldrar upplevt viktigt är att vårdpersonalen kan identifiera deras behov 

som uppkommer under hela behandlingstiden (Ching Yiu & Twinn, 2001). Detta är 

något som också belyses av Jackson et al. (2007) samt Pöder och Von Essen (2009) 

vilka har identifierat att föräldrar upplever relationen mellan föräldrar och vårdpersonal 

som viktig även den första tiden efter diagnos. Efter hand som tid passerade upplevde 

många föräldrar det som att de fick mindre uppmärksamhet och intresset från 

vårdpersonal hade minskat. Ytterligare en tid in i vårdprocessen upplevde flera föräldrar 

stora kommunikationsbrister vilket ledde till frustration och oro av att befinna sig i 

ovisshet. Genom att inte förstå behovet av en god relation mellan föräldrar och 

vårdpersonal under, men även efter sjukhusvistelsen beskriver Kästel, Enskär och Björk 

(2010) samt Quin (2008) hur stödet ofta gick mistes om. Genom att inte upprätthålla 

relationen till föräldrarna skapades en osäkerhet där föräldrar inte upplevde sig vara 

redo för det vårdansvar som överlåtits till dem. I dessa situationer upplevde föräldrar sig 

inte fått tillräcklig information och stöd från vårdpersonal för att kunna ta itu med den 

vård som barnet är i behov av efter utskrivning.  

 

Sammanfattningsvis finns det många olika sätt att se på hur en relation skulle kunna 

byggas upp mellan föräldrar och vårdpersonal. Faktorer som ärlighet, kommunikation, 

delaktighet, medkänsla och ett vårdande förhållningssätt hos personalen spelar roll i hur 

föräldrar uppfattar relationer i vården. 

 

6.3 Att få information och kunskap 

Vårdpersonal har en roll i att förmedla kunskap så att drabbade familjer lättare kan 

hantera den process de genomgår (Aburn & Gott, 2014). Föräldrar har beskrivit att 

information, och tillgängligheten till denna, som ett redskap att hjälpa dem minska 



  
 

12 

känslor av osäkerhet i situationen (Ching Yiu & Twinn, 2001; Ringnér, Jansson & 

Graneheim, 2011). Föräldrar har svårigheter att ta till sig information i början på grund 

av emotionella reaktioner som beskedet medföljer (Aburn & Gott, 2014; Kästel, Enskär 

& Björk, 2010). Detta har visat sig inte enbart vara en svårighet när det kommer till att 

tillhandahålla information vid diagnostillfället utan har beskrivits av föräldrar som en 

svårighet som följer genom hela vårdförloppet. Ibland uppfattas information som ej 

tillräcklig, ibland för omfattande, ibland för komplicerad och/eller ibland stänger 

föräldrar av emotionellt, vilket försvårar möjligheten att ta till sig information (Clarke & 

Fletcher, 2003; Jackson et al., 2007; Kästel, Enskär & Björk, 2010; Ringnér, Jansson & 

Graneheim, 2011). Genom att förstå att olika typer av information behövs vid olika 

tillfällen under vårdprocessen kan föräldrars förmåga att uppfatta information 

underlättas (Clarke & Fletcher, 2003; Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011). 

Vårdpersonal bör ta i beaktning att föräldrar också kan uppleva att information anses 

svårare att ta till sig när de befinner sig i sjukhusmiljö där deras barn genomgår 

ansträngande behandling (Jackson et al., 2007). I de fall där föräldrar upplevt sig fått 

tillräcklig information, beskriver de detta som en del i processen där de kunnat bli mer 

delaktiga och ta ett större ansvar i vårdandet av deras barn (Kästel, Enskär & Björk, 

2010). 

 

Hur information delges har uppfattats av föräldrarna som viktigt. Flertalet föräldrar har 

beskrivit hur de upplevt att information skall tillgodoses dem kontinuerligt över 

behandlingstiden samt hur informationen bör baseras utefter varje förälders individuella 

behov (Ching Yiu & Twinn, 2001; Kästel, Enskär & Björk, 2010). När föräldrar har 

tilldelats en primärkontakt som haft en central roll i vårdandet, har föräldrar upplevt 

detta som stärkande samt gett dem ett större förtroende (Ringnér, Jansson & Graneheim, 

2011). Detta stöds även i en interventionsstudie av Ringnér, Karlsson & Hällgren 

Graneheim (2014) som genom att ha avsatt en sjuksköterska kunnat ge föräldrar 

upplevelsen att lättare kunna ställa frågor och på så sätt samtala om funderingar kring 

den situation deras familj just nu befann sig i. Föräldrar beskrev denna typ av 

informationstillgänglighet som värdefull samt som ett bra komplement till den redan 

befintliga information de delgivits. Genom individanpassad information kände föräldrar 

också att de lättare kunde förbereda sig för framtiden.   
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Muntlig information med vårdpersonal har generellt beskrivits som den mest 

betydelsefulla informationskällan, dock har föräldrar poängterat vikten av skriftlig 

informations tillgänglighet. Genom att ha tillgång till skriftlig information ansåg 

föräldrar denna typ av information vara behjälplig vid tillfällen då de upplevde att de 

ville gå tillbaka för att fördjupa/förnya sina kunskaper. Det ansågs viktigt när det kom 

till den skriftliga informationen att den skulle vara lättförståelig, innehålla väsentlig 

information samt att den skulle vara uppdaterad (Aburn & Gott, 2014). Något som 

poängterades av föräldrar var vikten av skriftlig information inför hemgång. Detta för 

att komplettera den muntliga information och på detta sätt minska den stress som kan 

komma att upplevas (Kästel, Enskär & Björk, 2010). 

 

Sammanfattningsvis beskrivs information och kunskap som viktigt för föräldrar vars 

barn drabbas av cancer. Sjukvårdspersonal kommer ha en roll i att förmedla detta till 

föräldrar. Hur och när information skall förmedlas uppfattas av föräldrar som betydande 

för att de skall kunna ta till sig informationen, vilket leder till att de anser infomationen 

bäst blir hanterbar när den individbaseras.   

 

6.4 Yttre faktorers påverkan 

Att vara förälder till ett barn med cancer är en stor omställning som innefattar svåra 

beslut och känslor. Att då också behöva oroa sig över sjukhusets miljö och struktur kan 

göra situationen än svårare att hantera. Ching Yiu och Twinn (2001) belyser detta då 

föräldrar beskrivit sjukhusvistelsen som en av de svåraste erfarenheter de upplevt. Detta 

beskrivs även av föräldrar i en studie av Jackson et al. (2007) där föräldrar beskrev hur 

de i en tid av osäkerhet inte upplever sig förmögna till att ha kontroll över allt det som 

händer och sker. Sjukhuset kunde underlätta situationen genom att bistå föräldrar med 

praktiska angelägenheter såsom parkeringsplats, sovplats och lokalisation av sjukhuset 

för att på detta vis slippa påverkas av ytterligare stress. Ching Yiu och Twinn (2001) 

påvisar dock att föräldrar anpassat sig till miljön efter hand som tiden gått. Genom att 

lära sig sjukhusets rutiner och miljö upplevde de en mindre påverkan jämfört med i 

början. Jackson et al. (2007) visar att det finns faktorer som föräldrar upplevt 

frustrerande under hela behandlingstiden på sjukhuset. Dessa faktorer kan exempelvis 

vara problem som att hitta parkeringsplats, höga ljudnivåer, obekväma sängar eller olika 

övernattningsrum mellan vårdbesök, där de ibland kunde behöva dela rum med andra 

vilket resulterade i känslan av att inte få vara ifred. Att dela rum med andra upplevdes 
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inte alltid som negativt då vissa föräldrar ansåg det värdefullt att kommunicera med 

andra föräldrar vars barn befann sig i liknande situation. Föräldrar ansåg dock att den 

första emotionella reaktionen bör ha passerat innan delning av rum skulle kunna ses 

som något positivt (Aburn & Gott, 2014).  

 

Vid en sjukdom som cancer kan vård behöva länkas samman mellan olika avdelningar 

eller olika sjukhus. Detta har föräldrar beskrivit som en faktor som anses frustrerande 

hos dem då avdelningar eller sjukhus kan ha olika rutiner och struktur. Bristande 

kommunikation mellan avdelningar, sjukhus eller personal emellan har beskrivits som 

förvirrande vilket lett till ökad oro hos föräldrar. Denna oroskänsla har beskrivits 

uppkomma på grund av att föräldrar upplevt det som att ingen varit ytterst ansvarig eller 

att de inte visste vem som varit ytterst ansvarig (Clarke & Fletcher, 2003). Genom att 

också beskriva personalens arbetsbelastning, och den stress arbetet utgör, kunde 

föräldrar uppleva att tid försvann vilket ledde till att de kände sig förbisedda eller inte 

välkomna. Detta ledde till att föräldrar kände att de inte ville ta upp mer av personalens 

tid (Jackson et al., 2007; Quin, 2008; Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011). Hos vissa 

föräldrar kan det dock finnas en förståelse till hur personal är utarbetade på grund av 

hög arbetsbelastning och därför hade svårt att uttrycka sitt missnöje genom att klaga 

(Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011). 

 

Sammanfattningsvis har struktur och sjukhusmiljön betydelse i hur föräldrar uppfattar 

vården. Föräldrar beskriver hur de upplever missnöje när det kommer till många av 

dessa aspekter där hjälp med bland annat organisatation, parkeringsplats och/eller 

sovplats skulle kunna minska ytterligare stress. Att sjukhuset bidrar med information 

kring hur sjukhusets struktur och miljö fungerar kan föräldrar lättare förmå sig att 

hantera sjukhusvistelsen. 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Metoddiskussionen har inspirerats av Forsberg och Wengströms (2013) beskrivning av 

metoddiskussion. I en metoddiskussion tas eventuella metodologiska brister som kan 

innebära svagheter eller begränsningar vilka bör identifieras och diskuteras. Även 

styrkor i studien bör lyftas och motiveras. Därför valdes det att diskutera frågor som till 
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exempel: Hur heltäckande har litteratursökningen varit, urvalet med dess innehåll och 

kvalitet samt om tillvägagångsätt av metod kunde genomförts på annat vis.  

 

7.1.1 Sökning och urvalsförförande 

För att få fram relevanta artiklar skapades en tankekarta med ord som uppfattades som 

bärande kopplat till syftet. För att bli heltäckande identifierades synonymer till dessa 

ord. Genom att göra en inledande sökstrategi där så många sökord som möjligt 

identifieras beskriver Kristensson (2014) detta som ett sätt att stärka tillvägagångssättet 

att finna relevant data. Därefter fortsattes sökprocessen genom att göra en provsökning i 

databasen CINAHL. Genom provsökning med flertalet sökord och i olika 

kombinationer kan trovärdigheten styrkas och anses även vara en viktig del i att uppnå 

högsta möjliga tillförlitlighet (Östlundh, 2012). För att fånga in samtlig relevant data 

valdes att kombinera sökord i block, detta genom att kombinera ämnesord, fritextord 

och trunkerade ord med operatorn OR vilket kan ses som både en styrka och svaghet då 

sökningen får en större bredd och blir mer ospecifik. Genom att sedan kombinera 

blocken med operatorn AND utesluts mer irrelevant data vilket leder till ett mer 

specifikt träffresultat som ökar trovärdigheten i sökprocessen. Ett sökord som inte 

användes i sökprocessen men som återfanns i flertalet artiklar var “coping”. Hade detta 

ordet identifierats som sökord innan sökprocessen påbörjats finns en möjlighet att 

träffresultatet blivit annorlunda. Något som även bör lyftas är att denna typ av 

avancerad sökstrategi inte tidigare genomförts av författarna vilket eventuellt kan haft 

en påverkan av sökningen. Data söktes slutligen upp i databaserna CINAHL, PubMed 

och PsycINFO. En notering bör göras att sökorden i PsycINFO skiljer sig något från de 

andra två databaserna. Detta på grund av att sökningen syftade till att få fram artiklar 

mer riktat mot psykisk påverkan. Sökning i PsycINFO gjordes även med samma sökord 

som i de övriga databaserna utan att visa på något annat träffresultat. Genom att 

använda flera databaser minskar risken att missa relevant data. Avslutningsvis gjordes 

en manuell sökning där funna artiklars referenslistor inspekterades. Denna typ av 

sökning benämns av Forsberg och Wengström (2013) som ett bra sätt att fördjupa sin 

sökning och på så vis kunna finna fler relevanta studier. Vid sammanställning av 

sökprocessen beskriver Kristensson (2014) att studiens validitet ökar om datum för 

sökförfarandet är angivet. Detta framgår i studien, se bilaga 1. Genom att även avgränsa 

artikelsökningar i databaserna till att vara publicerade från år 2001 till år 2016 kan det 

tolkas som både en styrka och svaghet. Hade tidsspannet breddats hade möjligheten att 
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få fler relevanta artiklar ökat. Detta hade kunnat innebära att resultatet hade sett 

annorlunda ut eller ytterligare stärkts. Axelsson (2012) beskriver hur begränsningar i 

sökförfarandet bör ske med så litet spann som möjligt för att få den allra senaste 

forskningen inom området. Det tidsspann som valts ansågs vara minsta möjliga för att 

få tillräckligt med data för att kunna genomföra studien utan att för den sakens skull inte 

gå miste om relevanta artiklar. 

 

När det kommer till urvalet av artiklar exkluderades ett antal artiklar efter att enbart 

rubriken lästs. Detta kan innebära bortfall av relevant data på grund av missvisande 

rubriksättning. Av ekonomiska skäl exkluderades även artiklar som inte gavs tillgång 

till utan betalning för att få hela texten tillgänglig. Dessa två aspekter kan ha påverkat 

datainsamlingen. Vad angår geografisk avgränsning har detta tagits hänsyn till i liten 

utsträckning då länder med U-landsstatus exkluderats, vilket innebär att resultatet kan 

ha påverkats. Dock anses den geografiska faktorn av de utvalda artiklarna inte haft en 

väsentlig inverkan på resultatet då likheter i erfarenheter kunnat identifieras. Däremot 

skall det understrykas att kulturella och etniska avgränsningar samt skillnader i 

utbildning och social status inte heller tagits hänsyn till vilket kunnat påverka resultatet i 

större utsträckning. Den geografiska avgränsningen har undvikits då träffar i sökningen 

skulle givit för lite data om avgränsning enbart gjorts till Sverige. De fyra artiklar som 

använts och har ett ursprung utanför Europa anses ändå vara relevant och överförbart till 

det syfte som utarbetats. Inte heller har det tagits hänsyn till mödrars och fäders skilda 

erfarenheter av vården vid behandling av barn med cancersjukdom, utan istället har det 

utgåtts från familjen som ett begrepp där erfarenheter beskrivits oavsett föräldraroll.  

 

Innehållet av både kvalitativ och kvantitativ forskning i en litteraturstudie beskriver 

Forsberg och Wengström (2013) ökar trovärdigheten. Denna studies resultat består av 

åtta kvalitativa artiklar, en kvantitativ samt en mixed method. Detta kan alltså öka 

trovärdigheten, dock kan det diskuteras huruvida enbart en kvantitativ studie är 

representativ i förhållande till de kvalitativa studierna. I alla kvalitativa studier stärks 

samtliga resultat med citat vilket enligt Kristensson (2014) beskrivs som något som 

höjer trovärdigheten. Samtliga artiklar har fått etiskt godkännande eller genomgått noga 

etiskt övervägande vilket även detta höjer trovärdigheten i studierna enligt Forsberg och 

Wengström (2013). 
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7.1.2 Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning av artiklar har genomförts med hjälp av granskningsmall utformad 

av Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 3. Denna mall ansågs lämplig för att kunna 

granska de artiklar som valts. Den granskning som genomförts har skett utifrån vår 

bästa förmåga där vi följt de frågor och poängsystem som mallen hänvisar till. Dock bör 

medvetenhet kring att denna typ av granskning är subjektiv och beroende av läsaren 

vilket innebär att stor sannolikhet finns att granskningsresultatet skulle kunna se 

annorlunda ut om annan individ genomfört denna. Varje artikel granskades oberoende 

av varandra för att sedan diskuteras och jämföras för att på så sätt komma fram till den 

slutliga bedömningen. Genom detta tillvägagångssätt beskriver Kristensson (2014) att 

trovärdigheten i en litteraturstudie ökar då artiklar lästes var för sig. 

 

7.1.3  Analys 

Analysprocessen har genomförts utifrån en induktiv ansats där varje artikel lästes 

igenom var för sig ett flertal gånger för att få en överblick av innehållet. Efter att varje 

artikels innehåll diskuterats bröts texten tillsammans ner till meningsenheter varpå dessa 

kodades och placerades i kategorier. Denna del av analysen hade kunnat öka 

trovärdigheten ytterligare om den gjorts oberoende av varandra istället för gemensamt. 

Kristensson (2014) beskriver detta på så sätt att om analysen sker individuellt reduceras 

risken att någons förförståelse påverkar resultatet samt ökar trovärdigheten. När det 

kommer till artiklarnas språk är dessa skrivna på engelska vilket översatts till svenska 

när meningsenheter identifierats. Medvetenhet finns att det kan ha förekommit fel i 

översättningen.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av 

sjukhusvistelsen när deras barn drabbats av cancer. Detta gav fyra kategorier som 

resulterade i denna studiens resultat. I resultatet framkom sedan två större fynd. Dessa 

har valts att  presenteras och diskuteras som delaktighet i vården samt stöd genom hela 

behandlingen. 

 

7.2.1 Delaktighet i vården 

Tolkning kan göras utifrån resultatet att delaktighet är en väsentlig del av vården när det 

kommer till vård av barn. Föräldrar kommer i många fall fungera som barnets förlängda 
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arm eller till och med ses som en del av barnet där barnets behov, vilja och mående kan 

beskrivas genom föräldrarna. Genom detta synsätt kan delaktighet förstås som ett sätt 

att se varje unik individs behov (både barnet och föräldrarnas) och med hjälp av 

delaktighet kan föräldrar också få en större kontroll som leder till minskad stress i den 

situation de befinner sig i. På många sätt kan delaktighet ses som ett sätt där föräldrar 

blir en del av vårdteamet och således fungerar som en länk mellan det sjuka barnet och 

vårdpersonalen. I resultatet framkommer hur föräldrar uppfattar delaktighet där 

vårdpersonalen inkluderar dem i processen, uppmuntrar till att ställa frågor samt 

värdesätter deras åsikter kan situationen upplevas mer hanterbar. Med delaktighet kan 

ett stöd då utvecklas som är nödvändigt för att föräldrar ska kunna känna sig 

inkluderade i sitt barns vård. Genom att se föräldrar som en i vårdteamet beskriver 

Holm, Patterson och Gurney (2004) hur en större delaktighet hos föräldrar kan upplevas 

om vårdpersonal uppmuntrar dem till en tydlig roll i vårdteamet, där föräldrar också 

verkar som barnets röst och uppmuntras till att våga säga ifrån när de känner att de vill 

motsätta sig någon del i vårdandet. Genom delaktighet beskrivs det hur föräldrar kunde 

återställa någon typ av kontroll och en känsla av att kunna skydda sitt barn infann sig, 

vilket ledde till att föräldrar upplevde sig kunna ta större ansvar i vårdandet av deras 

barn. Med bakgrund av vald teoretisk referensram kan det då ses hur familjefokuserad 

omvårdnad ligger nära till hands med delaktighet. Genom att nyttja detta 

förhållningssätt från vårdpersonal kan delaktighet lättare skapas där hela familjens hälsa 

tas hänsyn till och en god vårdrelation kan utvecklas. Dock som det också framkom i 

resultatet kan det inte uteslutas att det finns föräldrar som inte vill ha denna delaktighet i 

sitt barns vård utan hellre känner att de bör lägga sitt fokus på att enbart vara förälder åt 

sitt sjuka barn. Det kan heller inte enbart ses till föräldrars viljor då det 

vårdvetenskapliga intresset kan komma att urholkas och därmed kollidera med 

vårdandets etik (Dahlberg & Segesten, 2010). Karlsson Gadea (2016) belyser detta 

genom att ge exempel på hur föräldrar inte kan välja en behandlingsmetod som inte är 

vetenskapligt beprövad inom vården. Oavsett vårdpersonalens uppfattning har de ett 

ansvar att erbjuda föräldrar möjligheten att närvara och vara delaktiga i sitt barns vård 

(HSL 1982:763). Wigert (2008) beskriver dock hur det i verkligheten kan se annorlunda 

ut då vårdpersonal stundtals upplever ambivalens i förhållandet till föräldrar, då de 

förstod innebörden av föräldrars samverkan men samtidigt kunde uppleva dem som 

påfrestande.  
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Utifrån denna del av resultatdiskussionen kan delaktighet till föräldrar ses som en viktig 

del i vårdandet av cancersjukt barn. Hänsyn bör tas till varje förälders individuella 

behov då delaktighet kan upplevas på olika sätt. Genom delaktighet kan föräldrar ses 

som en i vårdteamet och samtidigt fungera som det sjuka barnets röst. Detta går väl i 

hand med ett familjefokuserat perspektiv där vårdpersonal inte intar en hierarkisk 

ställning utan ser till varje familjemedlems erfarenheter. Gräns bör ändå dras så att det 

vårdvetenskapliga intresset inte försvagas, det vill säga att även om vårdpersonal ska 

lyssna och se till föräldrars viljor kan inte enbart dessa beaktas utan vårpersonal måste 

kunna stå för den omvårdnad som bedrivs för att gynna barnets bästa.  

 

7.2.2 Stöd genom hela behandlingen 

Tolkning kan göras utifrån resultatet att föräldrar upplever sig behöva stöd genom hela 

behandlingen. Detta stöd behöver upprätthålla samma kvalité från diagnostillfället till 

tiden efter utskrivning. Resultatet visar hur föräldrar upplever att denna kvalité varierar, 

speciellt efter diagnostillfället då föräldrar upplever efterhand att uppmärksamheten och 

intresset från vårdpersonalen sviktar. Genom att gå miste om detta stöd kan föräldrar 

uppleva känslor av rädsla, ensamhet och isolering. När det kommer till hemgång, både 

under och efter avslutad behandling, beskriver Ringnér (2013) att det är än mer viktigt 

att upprätthålla ett gott stöd. Kan inte detta tillgodoses, upplevs föräldrar känna sig 

övergivna vid viktiga milstolpar. Genom att inte tillhandahålla en god relation med gott 

stöd visar resultatet på hur en osäkerhet kan skapas hos föräldrarna där de inte känner 

sig redo att ta sig an det vårdansvar som åläggs dem. Med ett familjefokuserat 

perspektiv där föräldrars erfarenheter redan från början tas i åtanke tror vi känslor som 

rädsla, ensamhet och isolering kan minimeras och ett samspel där stöd utvecklas kan 

främja familjens hälsoprocesser.  Kirk och Glendinning (2004) lyfter hur man bör ta 

stor hänsyn till det rollbyte som föräldrar och vårdpersonal står inför vid överlämnande 

av större ansvar, vilket ofta upplevs av föräldrarna vid hemgång. Fungerar detta rollbyte 

effektivt kan en hemmiljö med vårdande innebörd ses som något positivt. Fördelar med 

att vistas i hemmiljö istället för på sjukhus beskriver Hanson, Kjaergaard, Schmiegelow 

och Hallström (2012) på så vis att föräldrar upplevde detta som ett fysiskt och psykiskt 

stöd då många föräldrar känner starka reaktioner i samband med sjukhusbesök eller bara 

tanken på sjukhusbesök. Detta styrks i resultatet där föräldrar beskrivit tiden på sjukhus 

som en stressfull och jobbig tid för dem. Vissa föräldrar kan uppleva hemmiljön som 

stärkande där sjukdomen blir mindre påtaglig, medan andra upplever vård i hemmet 
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som en utmaning där känslan av säkerhet utmanas då man inte har direktkontakt med 

vårdpersonal på samma sätt (Hanson, Kjaergaard, Schmiegelow & Hallström, 2012). En 

tanke som dyker upp är hur vårdpersonal tillmötesgått de olika familjerna vilket lett till 

skilda uppfattningar. Kan de familjer som upplevt en större trygghet vid hemgång 

tillmötesgåtts utifrån ett mer familjefokuserat perspektiv och således varit bättre 

förberedda för det större ansvar som åläggs dem?   

 

Utifrån denna del av resultatdiskussionen kan betydelsen av stöd till föräldrar tolkas 

som viktig. Extra viktigt blir detta vid hemgångar för att inte föräldrar ska känna sig 

övergivna i vårdprocessen. Vård i hemmiljö kan ses som positivt ifall gott stöd givits 

innan.  

 

8 Slutsats och klinisk implikation 
Studien visar att föräldrar till barn som vårdas för cancer på sjukhus är i behov av att 

känna delaktighet och stöd genomgående under vårdprocessen. Genom god information 

som är lättförståelig, kontinuerlig och anpassad efter varje individ kan en känsla av 

större trygghet infinna sig hos föräldrar. Ytterligare faktorer såsom sjukhusets struktur 

och administration är också något som påverkar hur föräldrar erfar sjukhusvistelsen. 

Genom att från början skapa en god relation upplever föräldrar ökat förtroende där 

sjukhusvistelen underlättas. Med utgångspunkt från vald teoretisk referensram är det 

vårdpersonalens ansvar att uppmärksamma varje familjemedlems erfarenheter för att på 

så vis lättare kunna skapa  delaktighet, stöd och större förståelse. Med kunskap av 

familjens erfarenheter kan vårdpersonal få större förståelse för hur varje individ 

påverkas i familjen och med detta underlätta hela familjens hälsoprocess.  

 

Att ge föräldrar möjligheten till en kontaktsjuksköterska under, men även efter, 

vårdprocessen har visats ge positiva effekter av föräldrars erfarenheter av vården. 

Ytterligare forskning kan behövas för att undersöka tydligare effekter av en sådan 

intervention. Vi anser att det finns ett behov hos vårdpersonal där kunskap om struktur, 

stöd och information kan utveckla relationer mellan vårdpersonal och föräldrar och på 

detta vis eventuellt främja föräldrars uppfattning av sjukhusvistelsen vid vård av 

cancersjukt barn. Vi vill även lyfta vikten av uppföljning efter behandling för att på så 

sätt inte tappa förtroendet hos föräldrar genom att sätta dem i en position som kan 

innebära osäkerhet i ännu ny situation. 
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9 Cancer  64 933     

10 DE 

”Neoplasms” 

 32 415     

11 Child  715 026     

12 Childhood  182 779     

13 DE ”Stress”  50 033     

14 DE ”Post- 

Traumatic 

stress” 

 73     

15 S1 OR S2  255 555     

16 S3 OR S4 OR 

S5 OR S6 OR 

S7 

 1 429 394     

17 S9 OR S10   67 767     

18 S11 OR S12  748 841     

19 S19 AND S20  9 324     

20 S13 OR S14  50 102     

21 S8 AND S15 

AND S16 

AND S17 

AND S18 

AND S19 

AND S20  

Peer reviewed, 

English language, 

Date: 2001-01-01 – 

2016-12-31 

10 10 10 5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IV 

Bilaga 2 

Av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsinstrument för kvalitetsgranskning   

Granskningsmall för kvalitativa studier 

 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 

 Poängsättning 0 1 2 3 

 Abstract (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 Metod     

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej Relevant Relevant  

 Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

 Triangulering Saknas Finns   

 Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

 Föräldrar med barn med  

cancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % <5 % 

 Bortfall med betydelse för 

resultatet 
Analys saknas/ 

Ja Nej   

 Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat     

 Frågeställning besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc.) 
 
Diskussion 

Ej acceptabel Låg Medel Hög 

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 
Slutsatser     

 Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 48 p) P P P p 

 

Grad I: 80%  
p 

Grad II: 70%  
% 

Grad III: 60%  
Grad 

 
Titel 

 

 

 



  
 

V 

Bilaga 2 

Av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsinstrument för kvalitetsgranskning  

Granskningsmall för kvantitativa studier 

 
Exempel på bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 

 

 Poängsättning 0 1 2 3 

 Abstract (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

 Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

 Syfte Ej angivet Otydligt Medel Tydligt 

 Metod     

 Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej Relevant Relevant  

 Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

 Urval (antal, beskrivning,  

representativitet) Ej acceptabel Låg Medel God 

 Föräldrar med barn med  

cancerdiagnos Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

 Bortfall Ej angivet > 20 % 5-20 % <5 % 

 Bortfall med betydelse för 

resultatet 
Analys saknas/ 

Ja Nej   

 Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

 
Resultat     

 Frågeställning besvarad Nej Ja   

 Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc.) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

 Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

 Tolkning av resultatet 

 
Diskussion 

Ej acceptabel Låg Medel Hög 

 Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

 Diskussion av 

egenkritik och felkällor Saknas Låg God  

 Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

 
Slutsatser     

 Överensstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

 Ogrundade slutsatser Finns Saknas   
Total poäng (max 47 p) P P P p 

 

Grad I: 80%  
p 

Grad II: 70%  
% 

Grad III: 60%  
Grad 

 
Titel 

 
Författare 

 



  
 

VI 

Bilaga 3 

Artikelmartris 

 

 Författare 

År 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1 Aburn, G. 

& Gott, 

M.  

2014 

Nya 

Zeeland 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing: 

Education 

Given to 

Parents of 

Children Newly 

Diagnosed with 

Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia: The 

Parent´s 

Perspective 

Syftet var att 

undersöka 

uppfattningar 

och erfarenheter 

hos föräldrar 

vars barn blivit 

nydiagnosticerad 

med Akut 

Lymfatisk 

Leukemi (ALL), 

i relation till 

given utblidning 

inför första 

hemgången från 

sjukhushet.    

En kvalitativ 

metod nyttjades 

där även delar 

från Grounded 

Theory användes. 

12 föräldrarpar 

deltog i studien 

där man utgick 

från 

semistrukturerade 

intervjuer för att 

samla in data.  

Resultatet visade att 

data kodades och 

kategoriserades till 3 

delar där olika 

faktorer av behov 

beskrivs från 

föräldrar vars barn 

blivit nydiagnoserat 

med ALL. Det 

främsta som lyftes 

från dessa föräldrar 

var behovet av 

lättförstådd 

information. 

Hög 

2 Ching 

Yiu, JM. 

& Twinn, 

S.  

2001 

Kina 

(Hong 

Kong) 

Cancer 

Nursing: 

Determining 

the needs of 

Chinese 

Parents During 

the 

Hospitalization 

of Their Child 

Diagnosed 

With Cancer: 

An Exploratory 

Study 

Syftet var att 

identifiera behov 

hos föräldrar 

som uppkommer 

under 

sjukhusperiod 

efter bekräftat 

cancerbesked 

hos deras barn.  

Två 

semistrukturerade 

intervjuer med 

varje förälder. 

Den första 

intervjun ägde 

rum efter diagnos 

satts, den andra 

sex veckor 

senare. Totalt 

deltog 5 föräldrar 

i studien. 

Resultatet visade att 

sex kategorier 

identifierades. 

Behov av 

igenkännande av 

reaktioner, behov av 

igenkännande av 

rädsla att vistas på 

sjukhuset, behov av 

information, behov 

av stöd, behov av 

egentid och behov av 

utbildning. 

Hög 

3 Clarke, J. 

& 

Fletcher, 

P. 2003 

Kanada 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing: 

Communication 

Issues Faced by 

Parents Who 

Have a Child 

Diagnosed 

With Cancer 

Syftet var att 

föra fram 

föräldrars talan 

och erfarenheter 

av vad de anser 

vara avgörande 

tillfällen vid 

vård av deras 

cancersjuka 

barn.   

Långa intervjuer 

via telefon med 

semistruktur 

användes för att 

intervjua 

föräldrar med 

erfarenhet av att 

vara förälder till 

ett barn med 

cancer. Ett 

teoretiskt urval 

genomfördes 

vilket resulterade 

i ett urval på 29 

föräldrar   

Resultatet visar på 8 

kategorier där 

föräldrar beskriver 

upplevelser vid 

specifika händelser 

under barnets 

vårdtid. De ansåg sig 

vara en del av 

vårdteamet men 

upplevde ofta en 

rädsla av att de inte 

hade tillräckligt med 

information eller 

blev lyssnade på. 

Hög 

 

 



  
 

VII 

 

4 Jackson, 

A., 

Stewart, 

H., 

O´Toole, 

M., 

Tokatlian, 

N., 

Enderby, 

K., Miller, 

J. & 

Ashley, D. 

2007 

Australien 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing: 

Pediatric 

Brain Tumor 

Patients: Their 

Parents 

Perceptions of 

the Hospital 

Experiences 

Syfte var att 

utforska 

föräldrars 

erfarenheter 

kring 

sjukhusvistelse 

och deras 

förmåga att 

hantera, 

adaptera och 

anpassa sig vid 

vård av barn 

med hjärntumör. 

En prospektiv 

studie genomförd 

på en fokusgrupp 

över 3 år där 

intervjuer med 53 

föräldrar 

genomfördes. 

Latent 

innehållsanalys. 

Resultatet visade på 

sju kategorier som 

hade olika typer av 

påverkan av hur 

föräldrar uppfattade 

vårdandet. Man kom 

till förståelse med att 

alla dessa faktorer 

måste tas hänsyn till 

för att kunna möta 

föräldrarnas behov.  

Medel 

5 Kästel, A., 

Enskär, K. 

& Björk, 

O. 2010 

Sverige 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing: 

Parents´ views 

on information 

in childhood 

cancer care 

Syftet var att 

beskriva 

familjers 

erfarenheter av 

information vid 

vård av 

cancersjukt 

barn. 

Kvalitativ metod 

med narrativa 

intervjuer som 

genomfördes på 

en 

barnonkologisk 

avdelning med 8 

familjer under 

första året efter 

diagnos. 

Resultat visade på 5 

kategorier kring hur 

föräldrar upplevde 

att information 

delgivits dem. 

Studien lyfte 

begrepp som vad, 

när och hur 

information 

framförts. 

Medel 

6 Lindahl 

Norberg, 

A. & 

Green, A. 

2008 

Sverige 

Journal of 

Psychosocial 

Oncology: 

Stressors in the 

Daily Life of 

Parents After a 

Child´s 

Successful 

Cancer 

Treatment 

Syftet var att 

öka förståelsen 

av föräldrars 

erfarenheter att 

gå tillbaka till 

sitt normala liv 

efter att deras 

barn behandlats 

mot 

cancersjukdom.  

Induktiv 

utgångspunkt. 

Intervjuer med 

öppna frågor. 

Intervjuerna 

varade mellan 45-

60 minuter med 

ett urval av två 

familjer.  

Resultatet visade att 

data kodades och 

kategoriserades i 6 

delar för att påvisa 

faktorer som kan 

leda till stress efter 

avslutad behandling. 

Föräldrar delgav hur 

deras liv förändrats 

med prioriteringar, 

ändrade rutiner och 

rädsla för återfall.   

Låg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

VIII 

 

7 Pöder, U. 

& Von 

Essen, L.  

2009 

Sverige 

European 

Journal of 

Cancer Care: 

Perceptions of 

support among 

Swedish 

parents of 

children on 

cancer 

treatment: a 

prospective, 

longitudinal 

study 

Syftet var att ta 

del av föräldrars 

uppfattningar av 

stöd. 

Prospektiv 

longitudinell 

metod användes 

där 214 föräldrar 

till 115 barn med 

cancerdiagnos 

intervjuades via 

telefon om hur 

nöjda de upplevde 

sig få stöd av 

vårdpersonal, 

samt behov av 

stöd. Föräldrar 

fick betygsätta 

sina upplevelser 

som användes 

som underlag för 

data.  

Föräldrar upplevde 

vårdpersonalens 

tekniska kunskaper 

under första veckan 

som bäst. Även 

tillgången till 

sjuksköterskor var 

föräldrar nöjda med. 

Minst nöjda var 

föräldrar med 

omvårdnadsorganisa

tionen, läkare och 

sjuksköterskors 

delgivning av 

information, samt 

tillgången till 

sjuksköterskor under 

hela perioden (1-4 

veckor). 

Hög 

8 Quin, S. 

2008 

Irland 

 

Social Work in 

Health Care: 

The Long-

Term 

Psychosocial 

Effects of 

Cancer 

Diagnosis and 

Treatment on 

Children and 

Their Families 

Syftet var att 

undersöka de 

efterföljande 

psykosociala 

effekter som 

efterföljer vid 

cancer hos ett 

barn och inom 

familjen. 

Forskaren 

använde sig av 

mixed methods. 

Kvalitativa delen: 

Intervjuer skedde 

i föräldrars hem 

efter att samtycke 

skaffats. Urvalet 

gjordes genom ett 

stratifierat 

urvalsförfarande 

för att få ett så 

representativt 

urval av olika 

typer av cancer. 

Resultatet visade att 

3/5 av föräldrarna 

upplevde chock, 

förtvivlan och rädsla 

vid besked om 

cancer hos deras 

barn. De upplevde 

även svårigheter att 

förstå och ta in det 

som sägs efter att 

besked givits. Färre 

än hälften av 

föräldrarna ansåg sig 

fått adekvat 

information under 

sjukdomsperioden. 

Majoriteten ansåg 

sig fått information 

dåligt förmedlad.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

IX 

 

8 Quin, S. 

2008 

Irland 

 

Social Work 

in Health 

Care: The 

Long-Term 

Psychosocial 

Effects of 

Cancer 

Diagnosis 

and 

Treatment on 

Children and 

Their 

Families 

Syftet vara att 

undersöka de 

efterföljande 

psykosociala 

effekter som 

efterföljer vid 

cancer hos ett 

barn och inom 

familjen. 

Kvantitativa 

delen: Genom att 

använda COPE 

Scale undersöktes 

i vilken nivå 

föräldrar 

upplevde sig 

hantera 

situationen i 

jämförelse 

populationen i 

allmänhet. 

General Health 

Questionnaire 

(GHQ) syftade till 

att få reda på hur 

föräldrar med 

cancersjukt barn 

upplevde 4 

faktorer relaterade 

till hälsa.  

Resultatet med 

COPE-instrumentet 

påvisade att 

förmågan att anpassa 

sig inte skiljde sig 

nämnvärt jämfört 

med generella 

populationen. GHQ 

skiljde sig 

framförallt sömnen 

gentemot vad som 

var normativt i 

populationen.  

Medel 

9  Ringnér, 

A., Jansson, 

L., & 

Graneheim, 

U. 

2011 

Sverige 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing: 

Parental 

experiences 

of 

information 

within 

pediatric 

oncology 

Syftet var att 

beskriva 

föräldrarnas 

upplevelser av 

att skaffa och 

använda 

information för 

att skapa 

kunskap om 

deras barns 

cancer under 

sjukdomsförlopp

et. 

Kvalitativ mixed 

method där man 

intervjuat 

individer samt 

fokusgrupper. 14 

föräldrar delades 

upp och 

intervjuades i 4 

fokusgrupper. En 

förälder från varje 

fokusgrupp 

genomförde en 

individuell 

intervju. Samtliga 

intervjuer 

analyserades med 

en 

innehållsanalys.  

Resultatet visade på 

att vårdpersonalen 

borde försöka lägga 

större märke till 

föräldrars behov av 

information vid 

specifika tillfällen 

samt hur information 

tas in. Information 

bör ses som en 

faktor som skall vara 

fortlöpande under 

hela vårdprocessen. 

Hög 
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10 Ringnér, 

A., 

Karlsson,S. 

& Hällgren 

Graneheim, 

U.  

2014 

Sverige 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing: A 

person-

centred 

intervention 

for providing 

information 

to parents of 

children with 

cancer. 

Experiences 

and effects 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenheter av 

att delta i en 

person-centrerad 

informations-

intervention 

riktad mot 

föräldrar till 

barn med 

cancer. 

Intervention 

genomfördes på 8 

föräldrar. 

Interventionen 

utgick från en 

patient-utbildande 

syn. Erfarenheter 

hos föräldrar och 

interventions-

sjuksköterskor 

samlades in via 

kvalitativa 

intervjuer, medan 

web-enkäter 

användes för att få 

svar på de effekter 

intervention givit. 

Resultat visade på 

de upplevelser som 

både föräldrar och 

sjuksköterskor fått 

på interventionen 

som genomförts. 

Föräldrar svarade 

hur de upplevde att 

information bör ges 

och på vilket sätt. 

Hög 

11 Von Essen, 

L., Enskär, 

K. & 

Skolin, I.  

2001 

Sverige 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing: 

Important 

aspects of 

care and 

assistance for 

parents of 

children, 0-

18 years of 

age, on or off 

treatment for 

cancer. 

Parent and 

nurse 

perceptions 

Syftet var att 

beskriva 

föräldrars och 

sjuksköterskors 

uppfattningar 

om vilka 

aspekter av vård 

och assistans 

som är viktigt 

för föräldrar 

vars barn 

drabbats av 

cancer. 

En deskriptiv 

tvärsnittsstudie 

genomfördes varav 

114 föräldrar 

deltog, samt 121 

sjuksköterskor som 

intervjuades med 

semistrukturerade 

öppna frågor med 

eventuella 

följdfrågor. 

Resultatet påvisas i 

form av tabeller där 

kategorier och citat 

strukturerats. Dessa 

tabeller påvisar 

skillnader och 

likheter i föräldrars 

och sjuksköterskors 

uppfattningar i vad 

som är av betydelse 

vid vård av 

cancersjukt barn, 

kopplat till 

föräldrarnas behov.  

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XI 

Bilaga 4 

Exempel ur analysprocessen 

 

Meningsenheter 

Engelska 

Översättning Kondenseri

ng 

Koder Kategorier 

Even though, 

parents described 

themselves as 

having accepted the 

diagnosis, the threat 

of the loss of the 

child, side effects 

of chemotherapy, 

invasive medical 

procedures, and 

fear of relapse of 

their child 

continued to create 

many anxieties. 

Även om föräldrar 

beskrev sig ha 

accepterat diagnos, 

hotet om förlusten 

av barnet, 

biverkningarna av 

kemoterapi, 

invasiva 

medicinska 

procedurer, och 

rädslan för återfall 

av deras barn 

fortsatte att skapa 

många oro. 

Även om 

föräldrar 

accepterat 

diagnosen 

skapade olika 

faktorer stor 

ängslan över 

tid.  

 

Ängslan över tid. Upplevda 

känslor hos 

föräldrar. 

All parents had 

vivid memories of 

the time of 

diagnosis. Over 

threefifths 

commented 

specifically on their 

immediate 

reactions. Feelings 

of 

shock, despair and 

fear predominated. 

Alla föräldrar hade 

klara minnen av 

tiden för diagnos. 

Över tre femtedelar 

kommenterade 

särskilt på deras 

omedelbara 

reaktioner. Känslor 

av 

chock, förtvivlan 

och rädsla 

dominerade. 

Intensiva 

minnen vid 

diagnostillfäl

let. Över 

60% 

upplevde 

reaktioner i 

form av 

chock, 

förtvivlan 

och rädsla. 

Känslor vid 

diagnostillfället. 

Upplevda 

känslor hos 

föräldrar. 

Seeing their child 

experiencing the 

physical effects of 

treatment such as 

weight and hair 

loss, the emotional 

effects of paranoia, 

aversion to 

medication, 

depression and 

unease as well as 

watching them 

endure treatments 

that were painful 

and distressing was 

very traumatic for 

parents. 

Att se deras barn 

uppleva de fysiska 

effekterna av 

behandling, såsom 

vikt och håravfall, 

de känslomässiga 

effekterna av 

paranoia, motvilja 

mot medicinering, 

depression och oro 

samt att se dem 

uthärda 

behandlingar som 

var smärtsamma 

och plågsamma, 

var mycket 

traumatiskt för 

föräldrarna. 

 

Se deras barn 

under olika 

faser i 

behandlingen 

upplevdes 

mycket 

traumatiskt. 

Traumatiskta 

upplevelser vid 

behandling. 

Upplevda 

känslor hos 

föräldrar. 



  
 

XII 

Meningsenheter 

Engelska 

Översättning Kondenseri

ng 

Koder Kategorier 

When parents felt 

that their concerns 

were listened to 

here, they seemed 

to be more able to 

develop and 

maintain good 

relations with the 

medical staff over 

the duration. 

När föräldrar kände 

att deras oro var 

lyssnad till, 

verkade de vara 

mer mottagliga till 

att kunna utveckla 

och upprätthålla 

goda relationer 

med den 

medicinska 

personalen under 

hela. 

Att bli sedd 

skapade en 

bättre grund 

för bra 

relation. 

Bli sedd. Betydelsen av 

relationer 

mellan 

föräldrar och 

vårdpersonal. 

Two-thirds of 

parents had more 

positive than 

negative views 

about hospital 

personnel during 

the treatment 

process. What they 

valued most was 

being included in 

the process, 

encouraged to ask 

questions, and 

having their 

opinion valued and 

the caring approach 

of staff. 

Två tredjedelar av 

föräldrarna hade 

mer positiva än 

negativa åsikter om 

sjukhuspersonal 

under 

behandlingsprocess

en. Vad de 

värdesatte mest var 

att inkluderas i 

processen, 

uppmanas att ställa 

frågor, att deras 

åsikter värdesattes 

samt ett vårdande 

förhållningssätt 

från personal. 

Föräldrarna 

värdesatte att 

bli 

inkluderad, 

uppmuntrade

s att ställa 

frågor samt 

få sin åsikt 

värdesatt, 

detta skapade 

positiva 

tankar. 

Positiva faktorer 

för god relation. 
Betydelsen av 

relationer 

mellan 

föräldrar och 

vårdpersonal. 

All parents 

described their 

need for support 

and how support 

was important if 

they were to 

manage the 

situation. 

Alla föräldrar 

beskrev deras 

behov av stöd och 

hur stödet var 

viktigt om de 

skulle hantera 

situationen. 

Stöd var 

viktigt för att 

kunna 

hantera 

situationen. 

Behov av stöd. Betydelsen av 

relationer 

mellan 

föräldrar och 

vårdpersonal. 

Discussion with 

health professionals 

at the initial time of 

admission was 

reported to be vital 

because it dispelled 

fears about their 

child dying and 

meant parents 

could move 

forward and begin 

to understand their 

child’s diagnosis 

and treatment. 

Diskussion med 

vårdpersonal vid 

den inledande fasen 

för inläggning 

rapporterades vara 

viktigt eftersom det 

skingrade farhågor 

om deras barns död 

och innebar att 

föräldrar kunde gå 

vidare och börja 

förstå sitt barns 

diagnos och 

behandling. 

Samtal 

upplevdes 

viktigt för att 

skingra 

rädslor om 

att deras barn 

skulle dö och 

istället få 

föräldrar att 

se framåt. 

Skingra rädslor 

för att se framåt. 
Betydelsen av 

relationer 

mellan 

föräldrar och 

vårdpersonal. 

 



  
 

XIII 

 

Meningsenheter 

Engelska 

Översättning Kondenseri

ng 

Koder Kategorier 

The data indicate 

that parents wanted 

the information to 

help them 

participate in their 

children’s care. 

Data tyder på att 

föräldrar ville få 

information för att 

underlätta dem att 

delta i sitt barns 

vård. 

Information 

underlättade 

deltagande i 

barnets vård. 

Kunskap som 

underlättar. 
Att få 

information och 

kunskap. 

Health 

professionals and 

nurses in particular 

have a major role 

to play in the 

education of 

patients and their 

families. 

Vårdpersonal och 

sjuksköterskor i 

synnerhet har en 

viktig roll att spela 

i utbildningen av 

patienter och deras 

familjer. 

Vårdpersonal 

har en 

omfattande 

roll i att 

utbilda. 

Vikten av 

kunskap. 
Att få 

information och 

kunskap. 

Information gave 

parents some 

control over the 

situation and 

reduced their 

feeling of 

uncertainty. 

Information gav 

föräldrar en viss 

kontroll över 

situationen och en 

minskad känsla av 

osäkerhet. 

Information 

gav 

föräldrarna 

större 

kontroll och 

minskade 

känslan av 

osäkerhet. 

Information som 

stöd. 

Att få 

information och 

kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

XIV 

Meningsenheter 

Engelska 

Översättning Kondensering Koder Kategorier 

Hospital facilities 

such as 

entertainment for 

the children, 

wheelchair access, 

and being given a 

private room 

helped ease the 

burden of care for 

parents who were 

also caring for 

other children, and 

the impact of 

diagnosis and 

hospitalization 

faced by families. 

For some parents, 

however, issues of 

overcrowded 

rooms, noise, and a 

lack of privacy for 

their family was a 

cause of concern 

and frustration. 

Sjukhuset faciliteter 

såsom 

underhållning för 

barn, tillgång till 

rullstolar samt 

tilldelning av ett 

privat rum 

underlättade bördan 

av omsorg för 

föräldrar som också 

tar hand om fler 

barn, samt 

effekterna av 

diagnosen och 

sjukhusvistelsen 

familjer står inför. 

Dock, för vissa 

föräldrar, problem 

med överfulla rum, 

oväsen och bristen 

på avskildhet var 

orska till oro och 

frustration.   

Sjukhusets 

faciliteter som 

underhållning, 

tillgång till 

rullstol samt 

privata rum 

hjälpte att lätta 

bördan. 

Överbemannade 

rum, högljuddhet 

och brist på 

avskildhet sågs 

som orsak till 

oro och 

frustration. 

Sjukhusets 

strukturella 

påverkan. 

Yttre faktorers 

påverkan. 

Sometimes, 

parents’ concerns 

about 

communication 

were related to 

working with two 

different treatment 

centers or two 

different 

departments at the 

same time each 

with its own 

treatment, 

protocols, and 

procedures. 

Ibland berodde 

föräldrarnas oro på 

kommunikationen i 

samband med att 

arbeta mellan två 

olika 

behandlingscentra 

eller två olika 

avdelningar 

samtidigt där varje 

enhet hade sina 

egna behandlingar, 

protokoll och 

procedurer. 

 

Oro kring 

kommunikation 

var relaterat till 

att ha kontakt 

med två olika 

behandlings 

avdelningar 

samtidigt med 

skilda 

arbetsstrategier. 

Vårdens 

struktur 

påverkar. 

Yttre faktorers 

påverkan. 
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