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SAMMANFATTNING 
 
Varje år drabbas 300 barn i Sverige av cancer. Många familjer upplever i samband med denna 
situation att tillvaron förändras drastiskt, och att den säkra vardagen ersätts med osäkerhet och 
rädsla. Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser och behov i samband med att deras barn 
drabbas av cancersjukdom. För att få fram föräldrarnas upplevelser och behov gjordes en 
litteraturstudie med vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. I 
resultatet framkom att många föräldrar som har ett cancersjukt barn upplevde kaos. Känslor 
av ensamhet, sårbarhet och maktlöshet infann sig i samband med diagnosen. Efter diagnosen 
fick många föräldrar en ny syn på livet och familjen blev nu högsta prioritet. Stöd och hjälp 
från sjuksköterskorna och anhöriga var mycket viktigt, för att kunna klara av situationen på 
bästa sätt. Denna studie kan komma till nytta för sjuksköterskor som arbetar med svårt sjuka 
barn och deras familjer. 
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INLEDNING 
 
Barncancer är ett svårt och känslosamt ämne som berör många människor. När ett barn får 
diagnosen cancer är det inte enbart barnet som drabbas utan även hela familjen, föräldrar, syskon 
och släktingar. Då föräldrarna till det sjuka barnet tillbringar mycket tid på sjukhuset tillsammans 
med sitt barn, är det viktigt för oss som sjuksköterskor att få inblick i deras upplevelser och 
behov. Vi har som blivande sjuksköterskor intresse av att få mer kunskap och förståelse för dessa 
föräldrar, då ett bra bemötande och förståelse förhoppningsvis kan underlätta deras svåra 
situation. 
 

BAKGRUND 
 
Allmän fakta om barncancer 

I Sverige får årligen ungefär 300 barn diagnosen cancer. Det innebär att nästan en familj per dag 
får beskedet att just deras barn/syskon har drabbats. Cancer kan på ett enkelt sätt beskrivas som 
en elakartad sjukdom som sprider sig i kroppen, där något går fel på cellnivå som gör att cellen 
ohämmat fortsätter att växa och dela sig. De vanligaste cancerformerna hos barn är hjärntumör 
och leukemi. En tumör (latin; knöl) kan beskrivas som en klump av cancerceller på samma ställe, 
medan cancercellerna vid leukemi finns i benmärgen och cirkulerar i blodet. Överlevnaden hos 
barn med cancer är i genomsnitt 75 procent i västvärlden (www.barncancerfonden.se).  
 

En historisk inblick 
Sedan 1970-talet har det varit en självklarhet att föräldrarna får vara med sitt sjuka barn på 
sjukhuset. Detta har lett till att barnen känner en ökad trygghet i situationen på sjukhuset. 
Tidigare vårdades barnen i stort sett enbart av personalen. Att föräldrarna nu fick vara hos sitt 
barn på sjukhuset ledde till att vårdpersonalen fick en ny arbetsuppgift, d.v.s. att stötta och 
undervisa föräldrarna (Enskär, 1999). I dag är ett mål inom barnsjukvården att vården som 
bedrivs ska vara familjecentrerad. Detta innebär att det sjuka barnet och dess familj sätts i 
centrum i vården och att vårdpersonalen ser till hela familjens behov och enligt hälso- och 
sjukvårdslagen har föräldrar i dag laglig rätt att deltaga i utformningen av sitt barns vård 
(Bischofberger, Dahlqvist, Edwinson-Månsson, Tingberg & Ygge, 2004), 
 
Föräldrarnas viktiga roll 

I samma ögonblick som föräldrarna får beskedet att deras barn har fått diagnosen cancer 
förändras tillvaron drastiskt (Bischofberger et al, 2004). Det sjuka barnet kastas in i det okända, 
och många barn upplever allt det nya omkring dem som mycket skrämmande. Detta leder för 
barnet till ett ökat behov av att ha föräldrarna nära, både emotionellt och fysiskt. Barnet vill bli 
tröstat av sina föräldrar, och ha dem nära som en slags grundtrygghet (Björk, 2008).  Föräldrar till 
sjuka barn har en mycket viktig, i stort sett oersättlig, roll i vårdandet av sitt barn. Föräldrarna är 
de som bäst känner sitt barn, och märker oftast snabbt minsta förändring i barnets tillstånd. 
Tankar, upplevelser och känslor som är nya och eventuellt skrämmande för det sjuka barnet visar 
dem naturligt för sina föräldrar, medan de har svårt att visa samma känslor för okända människor, 
till exempel sjuksköterskan. På detta sätt blir föräldrarna en resurs för barnet och fungerar som en 
länk mellan personalen och barnet. Även om barnet är inlagt på sjukhus är det viktigt att de 
rutiner som barnet är vant vid följs, och detta blir ofta en viktig del i föräldrarnas arbete för att 
upprätthålla barnets trygghet (Hallström, 2003). 
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Reaktioner och känslor i samband med diagnosen 
Inte bara barnet utan hela familjen drabbas (Goldbeck, 2001). Många föräldrar upplever olika 
former av psykologisk stress och krisreaktioner av vetskapen att deras barn är sjukt, vilket kan 
yttra sig i oro, tvivel, sorg, nedstämdhet, ilska, förtvivlan och hopplöshet (Fotiadou, Barlow, 
Powell & Langton, 2007). Hur föräldrar hanterar denna situation är mycket individuellt. De kan 
till exempel handla om verbal aggressivitet mot sjukvårdspersonalen, gråt och osäkerhet, medan 
andra skenbart uppträder helt lugnt och förnuftigt (Tveiten, 2000). En del av dessa föräldrar 
upplever situationen som så svår att de får posttraumatiska stressyndrom, vilket kan ses som en 
normal reaktion på en extrem och plötslig händelse. Denna stress minskar vanligtvis med tiden, 
och de flesta föräldrar bearbetar själva denna situation med hjälp och stöd av omgivningen. En 
del föräldrar behöver dock ytterligare hjälp och stöd, och detta behov är viktigt för personalen att 
snabbt identifiera så att psykosocial hjälp sätts in (Pöder, 2008). Att stöd så fort som möjligt sätts 
in får ofta den positiva verkan att stressen hos föräldrarna minskar (Bennett Murphy, Flowers, 
McNamara; Young-Saleme, 2008).  
 
Att ha ett sjukt barn är alltid svårt för föräldrarna, och att se sitt barn lida försvårar föräldrarnas 
situation ytterligare. Även ovissheten om barnets behandling, diagnos och prognos är 
påfrestande. Att vara i en främmande miljö med ständigt nya människor är en stor omställning 
som det tar tid att vänja sig vid. Det dagliga livet kompliceras för hela familjen, (Tveiten, 2000). 
 
Vårdpersonalens roll i stödjandet av föräldrarna 
Målet för vårdpersonalen är att behandla, förebygga och lindra de bekymmer och besvär som det 
sjuka barnet och dennes föräldrar ställs inför (Enskär, 1999). När en sjuksköterska arbetar med 
cancersjuka barn är det viktigt att se till att det är barnets bästa som är vägledande för hur 
personalen agerar. För att göra det här möjligt är en förutsättning ett bra samarbete med 
föräldrarna (Bischofberger et al, 2004). För att sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad 
till både föräldrarna och barnet behöver hon/han vara lyhörd för deras signaler (Tveiten, 2000), 
och ta föräldrarnas funderingar, krav och oro på allvar. Det måste också stå klart för föräldrarna 
att det medicinska ansvaret för barnet ligger på personalen och inte på dem själva. Föräldrarna 
ska kunna känna att de är just föräldrar (Bischofberger et al, 2004).  
 
Teoretisk referensram 

Vårdvetenskapliga begrepp är viktigt att ta del av då vårdvetenskapens utgångspunkt framhåller 
patientens eget perspektiv på sin livssituation och på vårdandet. Att betoningen ligger på 
patienten utesluter inte de anhörigas perspektiv, vilket är extra viktigt att ta i beaktning i vård av 
barn och äldre (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). De vårdvetenskapliga 
begreppen som författarna anser är relevanta till studiens syfte är livsvärld, lidande, 
välbefinnande, coping. Dessa beskrivs enligt följande. 
 

Livsvärld 

Då människors dagliga tillvaro och vardagsvärld uppmärksammas talas det om ett 
livsvärldsperspektiv, och det är i teorin om en livsvärld som människors upplevelser och 
erfarenheter framhålls. Livsvärlden är den dagliga verklighet vi lever i, där vi till exempel tycker, 
tänker och känner. För att vårdpersonalen ska kunna få reda på hur vårdandet upplevs av 
patienter och anhöriga, måste de till att börja med gå till dem och fråga dem. Det är då av stor 
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vikt att vårdpersonalen är öppna och följsamma, och ser till patientens eller den anhörigas 
individuella möjligheter (Dahlberg et al, 2003). 
 

Lidande och välbefinnande 

Målet med all vård är att lindra eller i den mån det går förhindra lidande och därmed skapa 
förutsättningar för välbefinnande. Det är viktigt att inte släta över och förklara bort en människas 
lidande, utan istället ge lidandet tid och rum. Därför är det här viktigt för vårdpersonalen att just 
ge patienten och anhöriga tid och utrymme att arbeta sig igenom den svåra situation de befinner 
sig i. Lika viktigt som det är att lindra och motverka lidande är det att arbeta för att individen ska 
kunna känna välbefinnande på bästa sätt. I en situation där en patient vårdas blir vårdaren 
delaktig i lidandet hos både patienten och dess anhöriga. Det är då viktigt att vårdaren till 
exempel orkar stanna kvar och vara aktiv och delaktig i situationen. Detta leder då till att patient 
och anhöriga känner värdighet och att välbefinnandet ökar. Det är viktigt att komma ihåg att 
välbefinnande kan uppnås på relativt enkla vis, till exempel genom att ta sig tid för en annan 
människa och verkligen bry sig. Det kan räcka med att fråga hur en annan person mår och vara 
närvarande i mötet här och nu (Dahlberg et al, 2003). 
 

Coping 

Ordet ”coping” är idag ett välkänt begrepp och översatt på svenska betyder det i det närmaste 
bemästrande. Coping som ord är liktydigt med att styra, klara av och behärska, och används ofta 
även i negativ bemärkelse, till exempel då en person inte behärskar en speciell situation. Att som 
vårdpersonal kunna hjälpa en annan människa till bemästrande och högre välbefinnande ses som 
en utmaning. Vårdpersonalen bör till exempel vara duktig på att lyssna till den unika människan, 
och det krävs en vilja och fallenhet att se till personens olika möjligheter. Att även medverka till 
att lösa eventuella konflikter, och hjälpa personen att anpassa sig till situationen han/hon befinner 
sig i är viktigt (Eide & Eide, 1997). 
 
 

PROBLEMFORMULERING 
När ett barn får diagnosen cancer drabbas hela familjen, och även om det är det cancersjuka 
barnet som sjuksköterskan ska ha fokus på, är det mycket viktigt att hon/han ser till föräldrarnas 
behov. Att vara förälder till ett barn med cancer upplevs oftast mycket svårt och många föräldrar 
upplever till exempel oro, sorg, förtvivlan och hopplöshet i situationen. Det är därför av stor vikt 
att föräldrarna ges information som kan underlätta för dem att förstå situationen, och att 
föräldrarna får stöd och bemöts respektfullt av sjuksköterskan. Vi har därför valt att undersöka 
hur föräldrar upplever denna speciella situation, och vilka behov av hjälp och stöd de har för att 
kunna hantera situationen på bästa möjliga sätt. Vi önskar få svar på följande frågor. Hur 
upplever föräldrar det känslomässigt när deras barn fått diagnosen cancer? Hur och i vilken mån 
vill föräldrar till ett cancersjukt barn få stöd? Vilka behov har föräldrar till ett cancersjukt barn? 
Hur förändras denna situation livet för föräldrarna och familjen? 
 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser och behov i samband med att deras 
barn drabbats av cancersjukdom. 
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METOD 
 
En kvalitativ litteraturstudie valdes, och vi använde oss av både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar, dock övervägande kvalitativa. Enligt Polit & Beck (2006) intervjuar forskaren i en 
kvalitativ studie personer eller bearbetar redan befintliga texter. De kan även observera personers 
erfarenheter och upplevelser. Forskaren i en kvantitativ studie däremot använder sig mer av 
statistik och mätning. Metoden och ansatsen valdes då vi ansåg att föräldrarnas upplevelser, vilket vi 
avsåg undersöka, tydligast framkom i en kvalitativ ansats. 
 
En litteratursökning ska innehålla fyra olika steg: identifiera tillgängliga resurser, identifiera 
relevanta källor, avgränsa forskningsproblemet/fastställa huvuddragen i sökningen och att även 
utveckla en sökväg för varje söksystem. För en så optimal litteratursökning som möjligt bör 
sökningen ha hög sensivitet och hög specificitet, vilket betyder att alla sökord som är viktiga för 
problemformuleringen undersöks och orelevanta sökord undviks (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2006). 
 
Anledningen till att vi har valt att lägga fokus på en kvalitativ ansats är att föräldrarna då har 
möjlighet att öppet uttrycka sina känslor och erfarenheter av att ha ett barn med cancer. Enligt 
Patel & Davidsson (2003,) är även syftet med en kvalitativ studie att få en djupare kunskap inom 
området jämfört med kvantitativa studier. För att få mer bredd i resultatet har även ett par 
kvantitativa artiklar använts. 
 

Material 
För att få fram material till litteraturstudien har olika databaser använts. Av artiklarna som valdes 
till litteraturstudien har fem kvalitativ ansats, två stycken har både kvalitativ och kvantitativ 
ansats, och två har kvantitativ ansats. Samtliga artiklar är skrivna på engelska och publicerade 
under åren 2001-2008, förutom en som var publicerad 1995. Under artikelsökningen var vi 
angelägna om att hitta aktuella artiklar, för att studiens resultat skulle bli så aktuellt som möjligt. 
Artikeln skriven 1995 togs med i studien då den innehöll viktig fakta som ej togs upp i någon av 
de andra artiklarna, och således skulle ge vår studie ett bredare resultat. Tre av studierna var 
gjorda i Sverige, och övriga i USA, Nederländerna, Turkiet, Storbritannien, Australien och 
Kanada. Vi sökte efter artiklarna som tar upp föräldrars upplevelser och behov då de har ett barn 
med cancer. En avgränsning gjordes till föräldrar som har ett cancersjukt barn mellan 0-18 år. För 
en noggrannare beskrivning av artiklarna se bilaga 1. 
 
För att en artikel ska vara vetenskaplig finns det krav som måste uppfyllas. En vetenskaplig 
artikel ska redovisa ny kunskap, det vill säga kunskap som inte tidigare varit känd och redovisas 
för första gången. En vetenskaplig artikel ska vara möjlig att granska, och skrivas utefter en 
särskild mall. De rubriker som ska ingå är bakgrund, syfte/frågeställning, metod och material, 
resultat och diskussion, samt att all litteratur som används ska ha en tydlig referens. Artikeln ska 
ha granskats både av redaktören på tidsskriften där artikeln ska publiceras, och av kunniga 
forskare inom ämnet. En vetenskaplig artikel bör publiceras på engelska, för att så många 
människor som möjligt ska kunna ta del av forskningen (Friberg, 2006,). 
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Tillvägagångssätt 
För att hitta vetenskapliga artiklar som berör ämnet har databassökning använts. Vi har använt 
databaser som CINAHL (Cumlative Index of Nursing and Allied Health), ELIN (Electronic 
Library Information Navigator) och PubMed. Dessa databaser valdes då de har 
huvudinriktningen omvårdnad. I sökningen av artiklar användes bland annat sökord som child in 
hospital, parents, parents-nurse relationship, coping, support och childhood neoplasms. Se bilaga 
2 för artikelsökning. 
 
Det första som beaktade var artiklarnas rubriker. Om dessa verkade belysa studiens syfte fortsatte 
vi datainsamlingen med att läsa artikelns abstract. Materialet granskades sedan grundligt, d.v.s. 
lästes ett par gånger för att undersöka ifall de var användbara i studien.  
Efter granskning av artiklarna som använts anser vi att fem av dem har hög kvalitet, och fyra av 
dem har medelhög säkerhet. Det som gör att alla artiklarna inte har hög kvalitet är att det i dem 
till exempel inte står om de är etiskt granskade, eller vad författarna av artiklarna har för 
befattning.  
 
I sökandet efter vetenskapliga artiklar kan en bibliotekarie kan vara bra att ta hjälp av, då de vet 
hur databaserna fungerar och kan hjälpa till med de eventuella problem som uppkommer under 
artikelsökningens gång (Friberg, 2006). Vi fick i sin artikelsökning hjälp av kontaktbibliotikarien 
för IVOSA (institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete) vid Växjö Universitet. Vi har även 
använt sig av manuell sökning, och hittade därigenom en relevant avhandling. 
 
Analys  

Vi har använt oss av kvalitativ manifest innehållsanalys. Den manifesta nivån fokuserar på vad 
som är synligt och uppenbart i en text (Graneheim & Lundman, 2004). Analysarbetet bör ske från 
helhet, till delar, till en ny helhet. Med tyngdpunkt på de inkluderade vetenskapliga artiklarnas 
resultat väljs de viktigaste delarna ut, och sammanställs sedan till en ny helhet. Detta medför att 
det som studeras presenteras på ett nytt sätt i den nya studiens resultat (Friberg, 2006). 
 
Graneheim & Lundmans (2004) innehållsanalys användes. Först så lästes alla artiklarna av oss 
var och en för sig. Det viktigaste i artiklarna relaterat till studiens syfte markerades för att sedan i 
ett nästa steg ta ut meningsbärande enheter, vilket betyder att meningar eller ord som har 
liknande betydelse tas ut. Dessa meningsbärande enheter diskuterades och tillsammans gjordes 
kondensering och kodning. Kondensering innebär att meningarna kortas ner utan att innebörden 
ändras. Det följande sista steget som är kodning uttrycker vad meningsenheterna säger i ett eller 
flera ord. Koderna som har liknade innehåll sammanförs till subkategorier och subkategorier till 
kategorier. Alla koderna måste tillhöra någon kategori och ingen kod får vara under flera 
kategorier  
Slutligen sammanställdes koderna till fyra stycken huvudkategorier.  
 

Forskningsetiska aspekter 
När man talar om forskningsetiska aspekter finns det fyra huvudkrav att rätta sig efter. Dessa fyra 
krav är informations, samtyckes, konfidentialitets och nyttjandekravet. Det innebär att de som 
medverkar i studien alltid ska bli informerade om studiens syfte, de ska ha rätt att själva 
bestämma om de vill deltaga eller ej, de ska ha rätt att när som helst avbryta sin delaktighet i 
studien och deltagarens anonymitet måste alltid kunna säkerställas av forskaren 
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(Vetenskapsrådet, 2002). När vi granskade de utvalda artiklarnas etiska förhållningssätt var vi 
således angelägna om att de fyra huvudkraven skulle vara beaktade. 
 
I en litteraturstudie är det viktigt att ur ett etiskt perspektiv välja ut och använda sig av artiklar 
som blivit granskade och godkända för publikation av en etisk kommitté, eller att det i studien 
finns ett tydligt etiskt resonemang (Forsberg & Wengström, 2008).  Vi har därför kontrollerat om 
artiklarna är etiskt granskade, och om så inte varit fallet har vi gått igenom artiklarna noggrant 
och övervägt om dessa artiklar varit lämpliga att ha med i studien. Av de nio utvalda artiklarna 
var sex godkända av en etisk kommitté. De tre artiklarna där det inte framgår om de är godkända 
av en etisk kommitté eller ej ansåg författarna ändå hade ett etiskt förhållningssätt, och tycktes 
således vara lämpade för studien. Då samtliga artiklar som använts i studien varit skrivna på 
engelska har vi med högsta noggrannhet översatt dessa för en så korrekt översättning som 
möjligt. Vi har även varit noggranna med att inte lägga in egna värderingar, så att resultatets 
innebörd inte förvrängs. 

 
RESULTAT 
 
I analysprocessen har vi kommit fram till följande kategorier: känslor i samband med diagnosen, 
förändring av livssituationen, information och stöd samt kompetens hos personalen. Vi har även i 
texten kursiverat subkategorierna. 
 
Känslor i samband med diagnosen 
När ett barn får diagnosen cancer upplevde många familjer att hela deras livsvärld rasade 
samman och att de kastades ut i det okända. Samtidigt som det skedde försvann deras välkända 
och förutsägbara vardag och ersattes med kaos, ensamhet, rädsla, osäkerhet, sårbarhet och ökad 
medvetenhet om döden. Vardagen tog hastigt en annan riktning och föräldrarna upplevde att det 
var helt utanför deras kontroll, vilket även medförde att de blev mer beroende av andra 
människor.  

 

 It´s as if somebody chops off your leg and then tells you to run… you can´t doit.  (Björk, 
Wiebe & hallström 2005, s. 268- 269) 

 

Bayat, Erden & Kuzucu, (2008,) beskrev att det även var normalt att en del föräldrarna i denna 
situation kände en kraftig hopplöshet, vilken ofta bottnade i tankar om vilka överlevnadschanser 
deras barn hade.  
 
I en studie av Björk, et al, (2005), framkom att många föräldrar vid diagnostillfället inte hade 
någon kunskap om barncancer. Då de fick information och fakta om sjukdomen som deras barn 
drabbats av blev de mer medvetna om att risken fanns för att just deras barn skulle dö. Detta 
innebar ofta att deras känslor av trygghet i livet rubbades, och i detta läge frågade sig många 
föräldrar varför just deras barn hade drabbats. Inför sitt barns sjukdom och att vara en bra förälder 
kände många sig nu som nybörjare och okunniga (Björk et al, 2005). Många föräldrar trodde inte 
att det var sant att deras barn har drabbats av cancer, och rädslan att förlora sitt barn tog överhand 
(Diaz-Caneja, Gledhill, Weaver, Nadel & Garralda, 2005). Alla dessa olika känslor och 
vetskapen om eventuella traumatiska händelser som väntade deras barn ökade föräldrarnas 
medvetenhet om hur skört livet är (Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2007). 
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Enligt Björk et al, (2005) var känslor av ensamhet inte ovanligt i en situation som denna, särskilt 
när andra personer inte såg dem och vid separation från övriga familjen. Föräldrarna strävade 
därför efter att vara nära personer som gav dem trygghet. 
 
Björk et al, (2005) beskrev i sin studie att det var vanligt att många föräldrar efter diagnosen fick 
en ny syn på livet, och la märke till saker som de inte tidigare noterat. Många föräldrar började 
även reflektera över vad som verkligen var viktigt i livet, och såg oftast från och med nu familjen 
som högsta prioritet. Nu startade en kamp för överlevnad, både barnets och hela familjens. 
Föräldrarna strävade efter att få tillbaka hoppet och andra positiva tankar, och de försökte 
återigen få kontroll och minska känslorna av kaos. I samband med alla påfrestande behandlingar 
försökte föräldrarna fokusera och tänka positivt på behandlingarnas kurativa långtidseffekt, och 
på att behandlingarna var ett nödvändigt ont i kampen att bli frisk.   
 

Förändring av livssituationen 
Att få reda på att sitt barn led av cancer var en stor omställning i föräldrarnas liv. Kampen för 
överlevnad började för familjen och barnet i stort sett direkt efter diagnostillfället (Björk et al, 
2005). Föräldrarna la nu plötsligt i stort sett all sin tid på sitt sjuka barn, och barnet blev prioritet 

ett. I detta läge var inte längre föräldrarnas intressen och behov lika viktiga (Kars et al, 2007). 
James et al. (2002) visade att en del föräldrar kände att de inte längre hade tid att ta hand om sig 
själva och sin egen hälsa. Vissa fick till och med dåligt samvete om de funderade på någonting de 
själva skulle ha behövt när deras barn var den som för tillfället hade störst bekymmer. Studien av 
James et al. (2002) visade även att föräldrar i denna situation omprioriterade i sitt liv och med 
glädje lät barnet gå i första hand, vilket även Björk et al (2005) skrev i sin studie. 
 
Då ett barn drabbades av cancer blev livet för familjen i stort sett en praktisk sak, och barnets 
hälsotillstånd och sjukdom styrde nästan helt familjens liv (Björk et al, 2005). Även möjligheten 
att göra planer inför framtiden påverkades negativt, till exempel ängslighet och rädsla för om 
behandlingen fungerade eller ej var bidragande faktorer (Bayat et al, 2008). Enligt James et al. 
(2002) upplevde många föräldrar att en del människor runtomkring, till exempel i familjen och 
bekantskapskretsen, inte förstod svårigheterna i att vårda ett sjukt barn. 
 
Då ett barn drabbades av cancer brukade hela familjens sociala liv förändras. Föräldrarna fick till 
exempel i vissa fall ta ledigt från arbetet och barnet kunde inte längre gå i skolan som vanligt 
(Björk et al, 2005). Familjen påverkades negativt ekonomiskt, saknade tid för återhämtning 
(James et al, 2002), och det sociala livet med familj och vänner förändrdes, det vill säga de kunde 
inte längre träffas som vanligt (Björk et al, 2005). Diaz-Caneja et al. (2005), beskrev att en del 
föräldrar även tyckte att de under barnets sjukdomstid upplevde ett förändrat förhållningssätt till 
sitt barn. En del föräldrar blev mer toleranta då de kände att barnet hade nog med bekymmer 
medan andra föräldrar blev mer överbeskyddande. Vissa föräldrar såg även en förändring i sitt 
barns beteende då de till exempel blev mer oroliga, irriterade eller tillbakadragna. 
 
Enligt Kars et al. (2007) ville både mammor och pappor ”finnas där” för sitt sjuka barn men det 
fanns vissa skillnader i hur de ”fanns där”. Mammor kände att det viktigaste var att vara 
tillsammans med sitt barn och vara involverad i hans/hennes liv, medan pappor gärna ville känna 
att de har gjorde någonting för sitt barn och tenderade att stödja barnet på ett mer praktiskt sätt. 
Mammor upplevde det oftast svårare att lämna över att ”finnas där” till papporna än tvärt om. 
Papporna till exempel kände sig mer tillfreds med att mamman var kvar på sjukhuset hos deras 
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barn, medan han tog hand om livet på hemmaplan än tvärtom.    
    
I studien av Kars et al. (2007), blev många föräldrar i vissa situationer sitt barns ”advokat”, det 
vill säga de tog sitt barns intressen i beaktande. Det gällde speciellt i situationer där barnets 
behandling hade brister eller att barnet led onödigt mycket. Enligt Ygge (2004), kände en del 
föräldrar att de behövde ha kunskap om barnets sjukdom och även om den senaste forskningen, 
för att till och med ibland kunna föreslå nya behandlingsformer för läkaren.  
 
Ansvaret och omhändertagandet av det sjuka barnet var för många föräldrar psykiskt och 

emotionellt krävande (Kars et al, 2007), och uppfattades ofta som ett heltidsarbete (Björk et al, 
2005). Då föräldrarnas ansvar var mycket krävande och föräldrarna hela tiden även måste stötta 
sitt barn i hans/hennes emotionella och psykiska reaktioner kunde detta leda till utbrändhet hos 
föräldrarna (Kars et al, 2007). Enligt Björk et al, (2005), förändrades vardagen helt då ett barn 
blev sjukt och föräldrarna kände att deras beroende av andra människor ökade dag för dag. 
Föräldrarna blev nu tvungna att framför allt förlita sig på personalen, och de kände att de inte 
hade något annat val än att lita på dem. 
 

It´s like flying in an airplane. All you can do is trust the pilot. (Ibid. s. 270) 
 

I denna svåra situation försökte föräldrarna dock att med små steg återfå kontrollen över  
sitt liv och de strävade efter att hitta nya rutiner i vardagen, så att de så gott det gick kunde återgå 
till ett normalt liv (Ibid.).   
 
Information och stöd 
Föräldrar upplevde, som tidigare nämnts, vid tidpunkten för barnets diagnos ofta att deras liv 
rasade samman och att hela familjen kastades ut i det okända. Dagarna fylldes av information, 
behandlingar och olika undersökningar för barnet och deras föräldrar (Björk et al, 2005, s. 270). 
Detta innebar ett stort ansvar för föräldrarna där de hela tiden skulle ha kontroll över till exempel 
olika tider, undersökningar, få svar på provresultat och skriva diverse intyg (Ygge, 2004). Det var 
då av stor vikt att föräldrarna blev välinformerade av vårdpersonalen om det som skedde med 
deras barn. Det var även i situationen viktigt att personalen såg hela familjen och inte bara 

barnet (Jackson et al, 2007). Även en så enkel sak som att vårdpersonalen till exempel frågade 
hur föräldrarna mådde när de går förbi uppskattades stort (Von Essen, Enskär & Skolin, 2001). 
Enligt Jackson, Stewart, O´Tool, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley (2007), var det viktigt att 
det redan från diagnostillfället skapades en så bra relation som möjligt mellan föräldrarna och 
vårdpersonalen. Detta för att få en så ärlig och bra vård som möjligt. 
  
I studien av Von Essen et al. (2001) var det mycket viktigt för föräldrarna att personalen gav 
ärlig information om barnets prognos och sjukdom. Även när och varför de gjorde olika 
undersökningar var betydelsefullt för föräldrarna att få vetskap om. Enligt Diaz-Caneja et al. 
(2005) hade många föräldrar önskemål om att deltaga vid sitt barns undersökningar, och det var 
därför viktigt att de blev erbjudna denna möjlighet för att inte känna sig utanför och åsidosatta. 
Att föräldrarna fick vara närvarande, hjälpa till med den personliga vården och att bara sitta o 
prata med barnet sågs som mycket positivt.  
 
Enligt Ygge (2004) berättade föräldrar om obehagliga undersökningar deras barn var tvungna att 
genomgå utan att vare sig föräldrarna eller barnet blivit informerade innan hur det skulle gå till. 
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Vid några tillfällen kände föräldrarna att personalen tog förgivet att de skulle delta vid till 
exempel en undersökning, men personalen informerade inte alltid om hur eller i vilken grad 
deltagandet förväntades ske. Detta upprörde föräldrarna och de önskade i samband med detta en 
tydligare kommunikation med personalen och att få tydligare information om vad som 
förväntades av dem som föräldrar i fråga om sitt barns vård. I studien av James, Keegan-Wells, 
Hinds, Kelly, Bond, Hall, Mahan, Moore, Roll & Speckhart, (2002) framkom att föräldrarna även 
önskade undervisning om sitt barns behandling och hur barnet förväntades reagera på den. 
 
Många föräldrar uttryckte att de blev stressade då de fick för mycket eller för lite information i 
vissa situationer. Känslor som rädsla och osäkerhet var i dessa situationer också mycket vanliga 
(Jackson et al, 2007) 
 

You want all the information. But you don´t want to know either.  (Ibid. s. 100) 
 
Stressad personal, personal som gav olika information angående till exempel samma  
undersökning, och situationer då personalen gav oklar information upplevde föräldrarna som 
bidragande orsaker till att det kaos de befann sig i ökade (Björk et al, 2005). Stress hos 
personalen kunde också bidra till att många föräldrar drog sig för att ställa frågor och komma 
med önskemål, då de var rädda för att vara till besvär (Ygge, 2004). 
 
I en studie av Von Essen et al. (2001) såg många föräldrar delaktighet i en föräldragrupp med 
föräldrar i liknande situation som ett starkt emotionellt stöd. I dessa grupper kunde de samtala om 
funderingar och frågor de undrade över eller oroade sig för, vilket även James et al (2002) visade 
i sin studie. Alla människor är dock unika, och det var inte alla föräldrar som kände att de blev 
hjälpta av att ingå i en föräldragrupp. 
 

Speaking to other families was not helpful. Perhaps depends on family situation. One 

particular situation- spoke to a lady whose son was going to die the next day and did. She 

was grief stricken and obviously that impacted on us (Jackson et al, 2007, s. 101).  
 
Enligt Kars et al. (2007), ansåg många föräldrar att ”att finnas där” för sitt barn i en svår situation 
som denna var ”hjärtat av föräldraskapet”. Det betydde för föräldrarna att deras barn vad som än 
händer kunde räkna med dem och att de som föräldrar aldrig kommer att svika sitt barn. 
Föräldrarna ville stötta sitt barn genom att skydda honom/henne, skapa känslor av trygghet och 

välbefinnande, och så långt det gick även minska sitt barns lidande. Många föräldrar beskrev att 
deras barn, i synnerhet under första sjukdomstiden, stötte på många nya och skrämmande 
situationer och även nya människor. Med föräldrarnas stöttning hanterade barnet dessa situationer 
bättre. Att föräldrarna var öppna, tydliga och visade närhet till sitt barn var viktigt. Närhet gavs 
enkelt genom kroppskontakt, till exempel genom att hålla i handen under ett ingrepp eller att 
barnet fick sitta i föräldrarnas knä. Detta gav barnet trygghet, och relationen mellan barnet och 
föräldrarna stärktes.  
 
Ygge (2004) beskrev i sin studie att en mycket viktig del i personalens stöd var att föräldrarna 
kände att personalen såg och hörde vad de hade att säga. Enligt Björk et al. (2005) måste 
personalen vara medveten om det under hela vårdtiden, annars fanns för föräldrarna efter en tid 
på avdelningen en risk att de kände sig bortglömda och att de inte fick tillräcklig med 
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uppmärksamhet. Föräldrarna ansåg att det berodde på att personalen felaktigt trodde att 
föräldrarna inte längre var i behov av lika mycket stöd. 
 
Att möjlighet fanns att enkelt komma i kontakt med vårdpersonalen vid frågor eller då de hade 
funderingar, ansåg föräldrarna underlättade mycket. Att kunna få kontakt med personalen på ett 
enkelt sätt då barnet var hemma på permission var värdefullt för många föräldrar (Enskär et al, 
2001). Att få praktisk information och hjälp av vårdpersonalen under barnets vårdtid upplevdes 
som mycket positivt av föräldrarna (Jackson et al, 2007). 
 

Kompetens hos personalen 
I studien av Ygge (2004) omfattade professionalitet inom sjuksköterskans yrkesroll bland annat 
att sjuksköterskan skulle ha ett förhållningssätt som grundade sig i respekt och omtanke om hela 
familjen. Enligt Von Essen et al. (2001) var det för föräldrarna viktigt att personalen som tog 
hand om deras barn visste vad de gjorde, var kunniga inom området och tog hand om barnet på 
ett bra och individuellt sätt. I studien enligt Björk et al. (2005), kunde känslor som ensamhet hos 
föräldrarna bottna i för många eller stressade vårdgivare runt deras barn. 
 
I studien av Björk et al. (2005), framkom att det var av stor vikt att personalen hade social 

kompetens, att de var hjälpsamma, snälla, hade ett varmt bemötande och hade tid för föräldrarna. 
Att som förälder få känna sig väl mottagen och att personalen visste när de skulle komma var 
betydelsefullt då de kom med sitt barn till avdelningen . Att känna närhet till vårdpersonalen 
upplevde föräldrarna även gav dem känslor av trygghet. Sjuksköterskan borde tänka på att även 
om han/hon var van vid avdelningen de arbetade på, kunde föräldrar och barn uppleva det som en 
mycket ovan och ibland skrämmande miljö.  Det framkom även i studien att föräldrarna samtidigt 
som de kände sig väl omhändertagna av vårdpersonalen, även kände sig beroende av dem. 
Föräldrarna kände vid flertalet tillfällen att de undvek att ta upp saker som de kände irriterade 
dem, då de inte ville uppfattas som att de klagade eller störde personalen. 
  
Föräldrarna önskade att sjuksköterskan skulle organisera vården så att de kunde vara delaktiga i 
sitt barns vård (Kars et al, 2007), och informera och ge dem möjlighet att deltaga och ha 
inflytande i sitt barns vård. Föräldrarna ville utöver detta att sjuksköterskan skulle lyssna på deras 
funderingar och åsikter (Von Essen et al, 2001). Enligt Romaniuk & Kristjanson (1995), kunde 
föräldrar deltaga i sitt barns vård genom att till exempel bada sitt barn eller vara med och stötta 
under en påfrestande behandling. Sjuksköterskan borde ha huvudansvar för all vård som omfattar 
läkemedelsgivning, ge information till barnet och föräldrarna samt att svara på föräldrarnas 
frågor. 
 
Enligt Von Essen (2001), reagerade alla föräldrar till sjuka barn individuellt på situationen och 
hade således olika mycket behov av hjälp. En stor del av sjuksköterskans arbete blev härmed att 
se alla föräldrarna som unika och identifiera hur mycket och vilken sorts hjälp en viss förälder 
önskade. Hur mycket hjälp en förälder önskade skiljde sig också ofta över tid. I studien av Ygge 
(2004), påpekades även att det var önskvärt att den enskilda familjens behov redan i samband 
med att familjen kom till avdelningen kunde diskuteras så att vården utarbetades gemensamt 
mellan familjen och personalen. 
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DISKUSSION 
 
Föräldrar till ett barn som får diagnosen cancer behöver mycket stöd och hjälp, då det är en 
omvälvande och känslosam situation de är i. Resultatet beskriver föräldrarnas upplevelser och 
behov utifrån de fyra kategorierna som framkom av analysen: känslor i samband med diagnosen, 
förändring av livssituationen, information och stöd samt kompetens hos personalen. Syftet med 
studien var att beskriva föräldrars upplevelser och behov i samband med att deras barn drabbats 
av cancersjukdom. Vi anser sig ha uppnått studiens syfte på ett relevant och trovärdigt sätt. 
 
Metoddiskussion 
Vi valde att göra en litteraturstudie med vetenskapliga artiklar, och hittade vid sökningen även en 
användbar avhandling. För att få fram relevanta artiklar som matchade studiens syfte sökte vi i 
databaser som Pubmed, Cinahl och ELIN. Databaserna Pubmed och Cinahl valdes framförallt då 
de har omvårdnad som huvudinriktning, och ELIN för att få fram vissa artiklar i fulltext. Under 
artikelsökningen framkom namn på forskare som länge arbetat och gjort forskning inom detta 
ämne, och vi valde därför att även göra manuella sökningar efter relevanta artiklar, och hittade på 
så sätt för studien aktuella artiklar. 
 
Genom att vi valde att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa artiklar fick studien en 
bredare beskrivning av föräldrarnas upplevelser och behov. De kvalitativa och kvantitativa 
artiklarna visade ett liknande resultat men ger ändå studiens resultat ett djupare perspektiv då 
resultaten framkommit genom olika metoder. Vi anser härmed att syftet att beskriva föräldrars 
upplevelser och behov i samband med att deras barn drabbats av cancersjukdom har uppnåtts. I 
resultatet har vi även använt oss av citat, vilket ger en tydligare förståelse för föräldrarnas 
upplevelser och känslor. 
 
Vi har i analysarbetet använt oss av Graneheims och Lundmans (2003) analysmetod. Då vi inte 
tidigare använt oss av denna analysmetod, kan studiens resultat ha påverkats och därmed studiens 
reliabilitet. Först analyserade vi artiklarna individuellt för att inte påverka studiens resultat. Efter 
det diskuterades artiklarnas innehåll tillsammans, för att till sist komma fram till fyra olika 
kategorier. I studien har vi arbetat för att uppnå god validitet och reliabilitet. Enligt Patel & 
Davidson (2003), innebär en god validitet att det som valts att undersökas verkligen har 
undersökts, och reliabilitet avser om undersökningen har gjorts på ett tillförlitligt sätt. Vi anser att 
studien har en god validitet, då det som ämnats undersökas har uppnåtts. Artikelsökningarna gav 
till en början ohanterligt många träffar, men begränsades allt eftersom till de sökord vi ansåg 
mest relevanta för vår studie. På så sätt ökades reliabiliteten i studien. Alla artiklar som använts i 
resultatet har varit skrivna på engelska. Då engelska inte är vårt modersmål har lexikon använts 
och vi har även läst igenom artiklarna tillsammans flera gånger för att undvika feltolkningar. På 
så sätt riskerades studiens trovärdighet inte att påverkas negativt.  
 
I kvalitetsgranskningen bedömdes fem av artiklarna ha hög säkerhet, vilket innebär till exempel 
att de är skrivna efter en mall innehållande bakgrund, syfte/frågeställning, metod och material, 
resultat och diskussion. Artiklarna var även godkända av en etisk kommitté, var skrivna på 
engelska och hade tydliga referenser. De övriga fyra artiklarna bedömdes ha medelhög säkerhet. 
Detta då dem saknade etiskt godkännande, och en av de fyra artiklarna saknade även grad på 
författarna. Vi valde dock att använda dessa artiklar i vår studie då vi ansåg att artiklarnas ändå 
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innehöll ett etiskt resonemang och de var upplagda efter samma mall som artiklarna med hög 
säkerhet. 
 
Vi har i artikelsökningen haft som mål att hitta så aktuella artiklar som möjligt. Alla artiklar utom 
en som använts i studien är skrivna efter år 2000. Vi anser dock att syftet berör ett ämne där 
aktuell forskning inte måste vara den mest relevanta, då känslor och upplevelser av att en 
närstående drabbas av sjukdom inte förändras nämnvärt genom åren. Dock kan till exempel 
teknikens utveckling på sjukhusen och nyare behandlingsmetoder eventuellt ha förändrat 
föräldrarnas upplevelser och behov de senaste åren. Studierna i artiklarna var gjorda i sju olika 
länder, vilket ger bredd åt studien. Det medför dock att studien inte är generaliserbar, då det kan 
förekomma vissa kulturella skillnader. 
 
Resultatdiskussion  
Det var så sent som på 1970-talet som det blev en självklarhet att föräldrar till sjuka barn fick 
vara hos sina barn på sjukhuset. Barnen hade tidigare i stort sett enbart vårdats av personalen 
(Enskär, 1999). Många föräldrar beskriver ”att finnas där för sitt barn” som det viktigaste i 
föräldraskapet. Genom att vara hos sitt barn på sjukhuset kan de stötta och skydda honom/henne, 
och även skapa känslor av trygghet och välbefinnande hos barnet. Att som föräldrar bli sedd av 
vårdpersonalen har en stor inverkan på föräldrarnas välbefinnande. Enligt Dahlberg et al. (2003), 
kan välbefinnande många gånger frambringas på förhållandevis enkla sätt, till exempel genom att 
ge närhet, bry sig om andra människor. Vi anser att det även för föräldrarna inger trygghet och 
välbefinnande att få vara på sjukhuset hos sitt barn. Det ger dem mer upplevelse av kontroll över 
sitt barns tillstånd. Vi menar även att trygga föräldrar ger trygga barn, och då barnen är trygga 
ökar deras välbefinnande. Att som förälder se ett ökat välbefinnande hos sitt barn i den svåra och 
krävande situation det innebär att vara sjuk, inger lycka hos föräldrarna och ökar även deras 
känsla av välbefinnande.  
 
Enligt Enskär (1999) fick personalen en ny uppgift då föräldrarnas fick tillåtelse att vara hos sitt 
barn på sjukhuset, vilket innefattade stöd och undervisning av föräldrarna. Resultatet visar att 
föräldrar till ett cancersjukt barn under hela barnets sjukdomstid är i stort behov av stöd och 
information. Det framkom även att det är viktigt att sjuksköterskan som är i kontakt med de här 
familjerna ser hela den drabbade familjen och inte bara barnet. Föräldrar i den här situationen är 
individer med olika mycket behov av hjälp och stöd. Vi anser att det är mycket viktigt att 
föräldrarna är hos sina barn på sjukhuset, då det som sjuksköterska i vissa situationer kan vara 
svårt att komma nära och förstå barnets önskemål. Föräldrarna är dem som känner sitt barn bäst 
och deras närvaro kan hjälpa till att tyda barnets vilja vilket ökar barnets välbefinnande och 
underlättar vården. Det som framkommit i resultatet ovan bedömer vi som viktigt. Att få vara där 
hos sitt barn anser vi kunna lindra lidande hos föräldrarna och ses som mycket betydelsefullt. 
Enligt Dahlberg et al. (2003) är det för att förhindra lidande viktigt att sjuksköterskan ger de 
anhöriga tid och utrymme för att kunna klara av den svåra situation det innebär att ha ett sjukt 
barn.  
 
I samma stund som en familj får reda på att deras barn fått diagnosen cancer vänds deras  
livsvärld upp och ner. Enligt Dahlberg et al. (2003) är livsvärlden den dagliga verklighet vi lever 
i, där vi till exempel tycker, tänker och känner, och det är i teorin om en livsvärld som 
människors upplevelser och erfarenheter framhålls. Resultatet visar att i en svår situation som den 
här får föräldrarna ofta en ny syn på livet, och de börjar reflektera över vad som är viktigt i livet. 
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För att klara av situationen och återfå kontroll över livet blir det nu viktigt att få tillbaka hoppet 
och att försöka tänka positivt.  
Ygges (2004) avhandling visar att om barn vid några tillfällen fick genomgå obehagliga 
undersökningar, utan att vårdpersonalen i förväg hade informerat barnet eller föräldrarna om hur 
undersökningen skulle utföras. Detta anser vi är ett stort problem som är helt oacceptabelt. För att 
detta problem ska kunna undvikas måste all personal arbeta förebyggande och bli bättre på att 
kommunicera med de berörda familjerna. Föräldrarna måste här få känna att de inte undanhålls 
någon information, och att de är medvetna om vad, när och hur till exempel olika undersökningar 
och behandlingar ska ske. Att sjuksköterskan i arbetet med svårt sjuka barn och deras föräldrar 
även försöker tänka på att inte verka stressad är viktigt. Om sjuksköterskan har detta i åtanke tror 
vi att föräldrarnas och barnets välbefinnande ökar och på samma gång kan lidandet minskas. 
Detta är dock svårt för den enskilda sjuksköterskan att göra någonting åt då det ligger hos de 
högre instanserna. Stress hos personalen handlar tyvärr mycket om att vården får för lite resurser 
då sjukhusen ska spara pengar. 
 
Enligt Tveiten (2000) är det viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd för  
föräldrarnas och barnets signaler för att kunna ge en god omvårdnad, och Bischofberger et al. 
(2004) att föräldrarnas oro och tankar måste tas på allvar. I resultatet framkommer det att många 
föräldrar i denna situation upplever ett beroende av andra människor, och att de känner sig 
tvungna att förlita sig på personalen som tar hand om deras barn. Vi tror att då föräldrarna 
befinner sig i en beroendesituation av andra människor, i det här fallet vårdpersonalen, är det 
extra viktigt att personalen är lyhörd, ser och bekräftar deras behov.  
 

Enligt Eide & Eide (1997) är ordet coping synonymt med att klara av och behärska någonting 
eller en situation. Ordet används flitigt, även i negativ bemärkelse, då en person har svårigheter 
att klara av en situation. Som vårdpersonal är det viktigt att på ett bra sätt kunna lyssna på en 
annan människa för att på bästa sätt kunna hjälpa honom/henne till anpassning och bemästrande 
av situationen. Resultatet visar att föräldrarna behöver mycket stöd och hjälp av vänner och 
anhöriga men även av vårdpersonal för att klara av situationen de står inför. Att vårdpersonalen 
hos varje individuell förälder identifierar hur mycket och vilken sorts hjälp de är i behov av . Det 
är viktigt att föräldrarna för att på bästa sätt kunna bemästra situationen försätter att hålla kontakt 
med släkt och vänner. Sjuksköterskorna kan här ha en betydande roll i att uppmuntra föräldrarna 
till fortsatt kontakt med sina nära.  
 
Av de utvalda artiklarna har ett vi fått fram ett resultat som ligger förhållandevis nära vad vi 
förväntade oss. Alla artiklar tar enligt oss upp relevant information gällande vad föräldrarna har 
för behov och hur de upplever att ha ett sjukt barn i cancer. Vi blev emellertid förvånade att 
artiklarna inte berörde ämnet känslor och upplevelser hos föräldrarna i samband med att barnen 
fick cytostatikabehandling, då vi tror att den i botande syfte är den allmänt mest kända 
behandlingen. Vi förväntade oss även att vi i artiklarna skulle kunna se siffror på hur pass vanligt 
det är att föräldrarna i den här svåra situationen behöver hjälp utifrån, till exempel samtalsstöd 
hos en kurator eller psykolog. Enligt Pöder (2008), är det många föräldrar i denna situation som 
drabbas av posttraumatiskt stressyndrom om inte psykosocial hjälp sätts in. Vi anser att 
vårdpersonalen inte alltid besitter tillräcklig kompetens eller har tillräcklig med tid för att stödja 
föräldrarna i denna känslomässiga kamp. Vi tror även att många av dessa föräldrar skulle 
uppskatta att samtala med någon professionell aktör utanför avdelningens väggar då personalen 
som vårdar deras barn ibland kan bli för involverade i situationen.  



 14 

 
Eftersom vi inte har egna barn eller har arbetat inom barnsjukvård, är det svårt för oss att ha en 
personlig uppfattning om hur det är att vårda eller ta hand om svårt sjuka barn. Vi kan bara lyssna 
till de här föräldrarnas unika berättelser och på så sätt försöka bilda oss en uppfattning om hur vi 
på bästa sätt kan underlätta för dem. Vi önskar båda att i framtiden arbeta inom barnsjukvård. 
Denna studie har hjälpt oss att öka vår förståelse för dessa föräldrars känslor, behov och 
upplevelser.  
 
Dock krävs det mer forskning inom ämnet. Förslag på vidare forskning kan vara om och 
huruvida, till exempel samtal med psykologer/kuratorer, kan hjälpa föräldrarna. Har 
psykolog/kuratorkontakt någon positiv inverkan på föräldrarnas välbefinnande, och ger det dem 
större chanser att kunna hantera situationen? 
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Oncology Nursing, 
1995, 12, 80-89. 
 
Kanada. 

Syftet var att 
beskriva hur 
föräldrar uppfattar 
förhållandet till 
barnsjuksköterskorna 
som framtvingas då 
deras cancersjuka 
barn blir inlagt på 
sjukhus.  

16 föräldrar deltog i 
studien. 

Studien gjordes 
med en kvalitativ 
ansats. 

Studien visar att ett 
bra förhållande 
mellan föräldrar och 
sjuksköterskor är en 
viktig komponent i 
vården av den 
inlagda cancersjuka 
barnet, och att 
förhållandet dem 
emellan ska bli bra 
behöver både 
föräldrarna och 
sjuksköterskorna få 
stöd i deras 
ansträngningar att 
ge familjecentrerad 
vård. 

Medelhög 

 
 
 
 
 



 

Artikelsökning.             Bilaga 2. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 

artiklar 

Antal använda 

artiklar 

CINAHL Childhood 

neoplasms 

1687   

 Childhood 

neoplasms + 

nurses 

245   

 Childhood 

neoplasms  + 

nurses + parents 

75 1 1 

 Neoplasms 81976   

 Neoplasms + 

parent-nurse 

relationship 

1 1 1 

PUBMED Enskär 23 2 1 

 Enskär + related 

articles 

123 1 1 

 Björk + 

Hallström 

3 1 1 

 Child at 

hospital 

238802   

 Child at 

hospital and 

qualitative 

study 

1120   

 Child at 

hospital and 

qualitative 

study and 

parents 

370   

 Child at 

hospital and 

qualitative 

study and 

parents and 

experience 

105 3 1 

 Jackson and 

Stewart and 

Miller 

19 1 1 

ELIN Coping 31008   

 Coping and 

children at 

hospital 

126 2 1 



 

 

 


