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SAMMANFATTNING 

 
 

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 300 barn och ungdomar, 0-18 år i någon 

cancerform. När ett barn drabbas av cancer och behandlas på sjukhus antas 

familjen hamna i en livskris. Det är en traumatisk upplevelse för barn att vara 

sjuka och ligga på sjukhus, alla barn reagerar olika.. Omvårdnaden ska ta hänsyn 

till barnets totala situation samt baseras på barnets och familjens upplevelser. 

Syfte: Studiens syfte var att belysa familjens upplevelser och behov när ett barn 

drabbas av cancer och vårdas på sjukhus. 

Metod: Systematisk litteraturstudie där elva artiklar kvalitetsgranskades och 

analyserades med en induktiv ansats. 

Resultat: Resultatet visade fem olika teman utifrån familjens påtalade behov och 

upplevelser; behov av information, kaos i vardagen, behov av 

kontinuitet/tillgänglighet, behov av stöd samt upplevelser av hopp/hopplöshet. 

Slutsats: Det mest centrala fyndet var att familjerna lyfte fram ett behov av 

information samt ett behov av stöd från vårdpersonal. Familjerna beskrev vikten 

av att ses som en helhet. 
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INTRODUKTION 

Varje år insjuknar cirka 300 barn och ungdomar (0-18år) i någon cancerform i Sverige 

(Enskär, 1999). Vi antar att hela familjen drabbas av en livskris när ett barn diagnostiseras 

med cancer och vårdas på sjukhus och att detta i sin tur skapar speciella behov. Behov som 

kanske inte är synliga för sjuksköterskor som arbetar med vård av cancersjuka barn, vi vill 

med denna litteraturstudie försöka förstå och lyfta fram de speciella behov som familjen har i 

dessa situationer för att eventuellt kunna underlätta arbetet i kring vårdandet av 

cancerdrabbade barn och deras familjer.  

BAKGRUND 

Barn och cancer 

Cancer är ett begrepp för upp till tvåhundra skilda sjukdomstillstånd som kan uppstå var som 

helst i kroppens organ och vävnader. Cancer kan uppträda i många olika former. Det skapas 

ständigt nya celler hos människan och de gamla kasseras. De nya cellerna skapas genom att 

de befintliga delar sig, detta sker i olika hastighet beroende på vilken kroppsdel det handlar 

om. Då de normala cellerna blir cancerceller sätts den normala tillväxtmekanismen ur spel. 

Detta gör att cellerna växer ohämmat samt sprider sig och angriper vävnader i vilka de inte 

hör hemma (Enskär, 1999).  

Den vanligaste cancerformen är leukemi i en tredjedel av fallen, därefter kommer 

hjärntumörer i en fjärdedel av fallen. Orsaken till barncancer vet vi allt för lite om, ärftlighet 

och kromosomrubbningar kan ligga bakom. Yttre faktorer spelar sannolikt också roll.. Vid 

leukemi börjar benmärgen att bilda en stor mängd omogna celler som aldrig kommer att 

mogna och därigenom inte fungera normalt. Dessa lymfoblaster (omogna lymfocyter) 

förhindrar kroppens produktion av normala erytrocyter, leukocyter samt trombocyter. De 

friska cellerna har då ingen möjlighet att förökas och mogna (Hedvall & Carlsten, 1999). 

Symtom på leukemi kan vara trötthet, feber, infektioner, matleda samt viktnedgång. De första 

symtomen på de flesta cancerformer hos barn är ofta diffusa, det kan därför vara svårt att 

ställa en diagnos. Familjerna upplever att de fått söka vård vid upprepade tillfällen innan rätt 

diagnos. Det finns olika typer av hjärntumörer och den vanligast förekommande är gliom som 

har sitt ursprung från hjärnans stödjevävnad. Symtombilden varierar beroende på var i hjärnan 

tumören sitter samt dess utbredning. De vanligaste undersökningarna är provtagning, 

röntgenundersökning samt biopsier (Enskär, 1999). 
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Det finns olika behandlingsformer för cancer hos barn, kirurgi, strålning, cytostatika samt 

benmärgstransplantation men ofta används kombinationsbehandlingar (Enskär, 1999).  

Prognos 

För ett par decennier sedan var det ovanligt att barn med cancer överlevde (Enskär, 1999). De 

senaste åren har fler och fler barn överlevt sin cancer, tre av fyra barn som drabbas botas. 

Leukemi var länge en sjukdom som ansågs obotlig, numera överlever dock 80 procent av de 

barn som insjuknar överlever (Gustafsson, Heyman & Vernby, 2007). De ökande 

överlevnadstalen beror på den medicinska och tekniska utvecklingen samt den ökande 

kunskapen om kombinationen av olika behandlingar, men även genom förbättringar av 

understödjande behandling och omvårdnad. Prognosen varierar beroende på cancertyp, 

utbredning samt barnets ålder (Enskär, 1999). 

Barn på sjukhus 

För omkring 160 år sedan öppnades de första barnsjukhusen i Europa då uppmanades 

föräldrar att vara med sina barn på sjukhuset. På 1800-talet ändrades detta synsätt till att för-

äldrar avråddes från att besöka sina barn på sjukhus. Orsakerna till detta var att smittorisken 

bedömdes som stor om föräldrar var närvande. Barn som inte fick några besök var lugnare 

och antogs anpassa sig snabbare till sjukhusmiljön. Under 1940-talet upptäcktes det som 

tidigare uppfattats som anpassning till sjukhusmiljö, var en reaktion vilket inte var bra för 

barnet. Vid separation i samband med sjukhusvistelse reagerar barn med dålig tolerans för 

senare separationer. Barnen fick svårt att ingå i ansvarsfulla relationer till andra människor. 

De plågades även av ångest samt otrygghet. Forskning har tidigt visat att separation från för-

äldrarna var ohälsosamt för barn, det dröjde dock länge innan förhållandena förändrades i 

praktiken (Tveiten, 2000). 

Barn som lämnas utan föräldrar på sjukhus blir utan sin trygghet. Barnet upplever sig 

övergivet och sjukhusvistelsen blir mer traumatisk än nödvändigt. De senaste 30 åren har det 

varit möjligt för föräldrarna att vara hos sitt barn när de vistas på sjukhus. Vanligtvis är någon 

av föräldrarna är tillsammans med sitt sjuka barn på sjukhuset. En viktig roll i vården av sjuka 

barn har föräldrarna, det är de som uppfostrar och vårdar barnet vilket gör att de förstår 

barnets känslomässiga behov bäst. Barnets trygghet finns i föräldrarna och det är till dem 

barnen sätter sin tillit (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008). 
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När ett barn drabbas av sjukdom räcker det inte att ge den bästa medicinska vården. Hela 

familjen och barnet måste tas om hand eftersom hela familjen blir drabbad när barn blir 

sjuka.. Det är betydelsefullt att barnet får veta att det inte lämnas ensamt samt att smärta alltid 

kan lindras (Hedvall & Carlsten, 1999). Både för barnet och resten av familjen kan 

utredningen upplevas mycket skrämmande. Barnet upplever provtagning, sjukhusvistelse 

samt alla människor runt omkring som skrämmande. Ofta känner barnet också av familjens 

och vårdpersonalens oro. Det är en traumatisk upplevelse för barn att vara sjuka och ligga på 

sjukhus. Alla barn reagerar olika, hur det enskilda barnet kommer att reagera beror på barnets 

ålder samt utvecklingsnivå, personlighet, information och kunskap, tidigare erfarenheter av 

sjukdom och sjukhusvård, samt stödet från familjen och andra vuxna (Enskär, 1999).  

Diagnosen kommer oftast som en chock för barnet, även om hon/han har förstått att den är 

sjuk blir bekräftelsen ofta svår. Förnekelse och tvivel på att rätt diagnos är ställd är inte 

ovanligt hos barn. När de upplever att symtomen försvinner av behandlingen förstår de och 

accepterar. Under behandlingen har barnet lärt känna sjukhusmiljön, personalen samt 

rutinerna. Barnen besväras i detta läge av oro, rädsla och smärta i samband med ingrepp. 

Sjukdomen samt behandlingen medför att barnet måste vara isolerat, vilket gör att de saknar 

sina normala aktiviteter (Enskär, 1999). Omvårdnaden ska ta hänsyn till barnets totala 

situation samt baseras på barnets och familjens upplevelser. Då barnets behov tillvaratas på ett 

professionellt sätt och när barn och familj upplever stöd, trygghet samt tillit är det god 

omvårdnad (Tveiten, 2000).  

Familjen i omvårdnaden 

”En familj är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla 

av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (Wright, Watson & 

Bell, 2002, sid 72). Teoretisk, praktisk och forskningsevidens visar på familjens betydelse vid 

ohälsa och välmående, likväl kan familjemedlemmens sjukdom påverka hela familjen. En 

familj kan skildras som varaktiga, engagerade relationer där enskilda individer förhåller sig 

till varandra. Omvårdnaden har en förpliktelse att engagera och involvera familjen i hälso- 

och sjukvården. Genom att se familjen som en helhet möjliggör det för sjuksköterskan att 

godta enskilda familjemedlemmars uppfattning om hur sjukdomen påverkar hela familjen när 

en i familjen drabbas av sjukdom och ohälsa (Wright & Leahey, 2000).  
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Familjens deltagande i omvårdnad innebär en förändring eller modifiering av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter. En förändring av den kliniska verksamheten gör det nödvändigt för 

sjuksköterskor att utveckla en ny kompetens inom bedömning och omvårdnad av familjer. 

Kliniska färdigheter förvärvas bäst genom att se hela familjen som en helhet, snarare än de 

olika familjemedlemmarna var för sig. Genom att se hela familjen får sjuksköterskan 

möjlighet att observera familjemedlemmarnas interaktioner. Det är viktigt att sjuksköterskan 

om möjligt träffar hela familjen, då observationen av familjens interaktionsmönster ger en 

bättre förståelse av familjemedlemmarnas funktion. Detta kan ge en förståelse av relationer 

mellan olika familjemedlemmar, liksom av enskilda medlemmars funktioner. Samtliga 

familjemedlemmar påverkas av en förändring hos en familjemedlem, familjens struktur och 

funktioner ändras (Wright & Leahey, 2000). 

Inom systemteorin finns grundtesen att familjen utgör ett system som består av individer som 

har specifika egenskaper som går utöver de enskilda medlemmarnas. Det är viktigt att vara 

medveten om skillnaden mellan familjen som helhet och dess enskilda medlemmar. 

Familjemedlemmar är experter på sina egna upplevelser av ohälsa/sjukdom. Sjuksköterskan 

kan bidra med sitt kunnande för att hjälpa familjen att hantera ohälsa/sjukdom.  

En förändring möjliggörs genom sammanvärvning av dessa kunskapsområden. Familjen är 

resursstark även när den konfronteras med upplevelser av ohälsa och lidande (Wright, Watson 

& Bell, 2002). 

Kris 

Kris kan uppstå i samband med att människans livssituation dramatiskt förändras i negativ 

inriktning. En traumatisk kris kan utlösas då människans existens hotas exempelvis av 

allvarlig sjukdom med andra ord hot direkt mot individens hälsa. Reaktionen på det upplevda 

hotet är ångest, ångesten kan vara gömd för omvärlden eller helt öppen och tydlig (Tamm, 

2002). När ett barn blir svårt sjukt drabbas hela familjen av en svår kris. Det finns ett direkt 

hot mot familjens integritet för att barnet kanske kommer att dö. Det finns en rädsla för döden 

eller permanent invaliditet, rädslan för det okända är ofta överväldigande. Familjen upplever 

hjälplöshet för att barnet förmodligen kommer att bli utsatt för fysisk smärta. Medlemmarna i 

familjen söker efter nya kunskaper, information samt stöd från bland annat vårdpersonal 

(Ashwill & Droske, 1997). Kris brukar benämnas i olika faser, som regel börjar den 

traumatiska krisen med chockfasen som präglas av känslomässig förnekelse om vad som hänt.  
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En del människor drabbas av panik i denna fas då de inte kan upprätthålla emotionell distans 

till situationen. Chockfasen kan pågå under ett par minuter upptill ett par dagar. När chocken 

släpper taget, går reaktionen över i reaktionsfasen när individen känner känslor som tidigare 

varit avstängda eller tillbakahållna. Frågan varför upprepas gång på gång. Skuld, ångest, 

ängsla och raseri avlöser varandra (Cullberg, 2007). I slutet av denna fas kommer individen 

till insikt om vad som har hänt, det där ofattbara att ens barn har drabbats av cancer (Tamm, 

2002). Under bearbetningsfasen kan individen börja återvända till vardagen, konstruktiva 

lösningar upptäcks och försiktigt börjas greppet lossna om den traumatiska händelsen. 

Individen börjar återigen vända sig mot framtiden. I nyorienteringsfasen, uppträder individen 

med en öppenhet till framtiden och kan då också ta itu med aktiviteter av olika slag. Under 

denna fas försonas den krisdrabbade med sitt öde och kan då återuppta sitt liv (Cullberg, 

2007). 

Från lidande till hopp 

Sjukdomslidande  

Sjukdom och behandling orsakar oftast lidande för patienten genom kroppslig smärta dock 

inte alltid. Kroppslig smärta är fokuserad till en specifik del av kroppen och på så sätt fångas 

hela uppmärksamheten dit. Detta innebär att möjligheterna till att använda hela kroppen och 

själen begränsas och det blir svårt att bemästra lidandet. Själsligt och andligt lidande kan 

orsakas av en känsla av förnedring, skam och/eller skuld som individen genomgår i samband 

med sjukdom och behandling. De anhöriga är även patienter och i behov av vård samt hjälp, 

en anhörig som lider kan inte lida med patienten. Oförmågan kan ge upphov till känslor av 

skam och skuld och/eller aggression och förtvivlan (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande 

Eriksson (1994) beskriver hur ensamhet, bekymmer, väntan, osäkerhet och rädsla för vad som 

kommer att ske kan ge upphov till lidande. Lidande är inte något symtom av sjukdom eller 

ohälsa, istället kan det ses som ett svar på otillräcklig vård. Kränkning av patientens värdighet 

innebär att sjuksköterskan genom försumlighet vid tilltal eller slarv vid vårdåtgärder kränker 

anhöriga och inte bara patienten. Kränkningen kan också ske genom att inte se barnet/familjen 

men också genom en bristande etisk hållning i vårdrelationen. Straff och fördömelse hänger 

ofta ihop med kränkning av patientens värdighet. Fördömelse innebär att sjuksköterskan har 

som uppgift att avgöra vad som är rätt och fel när det gäller vården av patienten.  
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I relation till sitt faktakunnande kan sjuksköterskan under vissa antaganden bestämma vad 

som i vissa fall vore bäst för patienten, men friheten att välja själv har patienten alltid. Straff 

kan uppkomma genom att inte ge kvalitativ vård men också komma genom nonchalans av 

patienten. Många gånger kan det upplevas som straff när vårdpersonalen inte orkar möta eller 

samtala med en patient eller anhörig för de erfars vara besvärliga eller svåra. Innebörden av 

maktutövning är att beröva friheten från patienten eftersom handlingar påtvingas, handlingar 

som inte skulle göras i vanliga fall av fri vilja. Patienten och eller anhöriga blir inte tagna på 

allvar vilket kan upplevas som en känsla av maktlöshet. Patienten påtvingas att genomföra 

handlingar till exempel behandlingar eller undersökningar som de inte orkar med av en eller 

annan orsak. Patienten fråntas sin rätt att vara patient.  

Utebliven vård eller avsaknad av vård är en bristande fallenhet att bedöma, se patientens 

behov eller inte utföra den tilltänkta vården. Allt ifrån små felsteg, slarv eller medveten 

vanvård räknas hit (Eriksson, 1994). 

Hopp 

Hopp är någonting som kan liknas med en känsla eller ett sinnestillstånd, någonting som alla 

människor bär med sig. Beroende på erfarenheter som familjen har kan hoppets styrka och 

betydande variera, i många fall är inte familjen medveten om sin känsla av hopp. Hoppet kan 

vara inre trygghet eller övertygelse av att ha skapat sig en tillit till omvärlden. Kan inte 

familjen eller föräldrar ge sitt/sina barn denna grundläggande trygghet under barndomen, kan 

detta medverka till att barnets upplevelse av hopp försvagas (Ashwill & Droske, 1997). 

Hoppet erfaras som ett inre förlopp, det vill säga att medvetenheten om ens möjligheter i livet 

stärks. Detta inre förlopp får människor att uppleva en inre frid, frihet men också ett 

oberoende (Benzein, 1999). 

Lagar och författningar 

Barnkonventionen är upprättad av FN (Förenta Nationerna) och beskriver vilka rättigheter 

barn i hela världen borde ha. Den anger riktlinjer till barns rätt till medbestämmande och 

information samt riktlinjer angående barns hälsa. Barnets bästa ska alltid prioriteras. 

Konventionen tar upp barnets rätt till hälso- och sjukvård, alla barn ska tillhandahållas 

nödvändig hälso- och sjukvård (FN, 1989). Lagen som styr sjukvården i Sverige är Hälso- och 

sjukvårdslagen, innebär att kvalitén på vården måste vara bra och att patientens behov av 

trygghet ska tillgodoses.  
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Behandlingen ska byggas på respekt för patientens medbestämmande och integritet. All vård 

ska genomföras i samråd med patienten (SFS 1982:763). Enligt socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska sjuksköterskor kunna bemöta samt 

ge stöd till såväl patienter som närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 

Sjuksköterskan ska ha förmågan att informera och undervisa på individ och gruppnivå, i 

förvissning om att patient/närstående förstår. Patientens sjukdomsupplevelse och lidande ska 

sjuksköterskan uppmärksamma genom adekvata åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år insjuknar cirka 300 barn och ungdomar (0-18år) i någon cancerform i Sverige. Det är 

en traumatisk upplevelse för barn att vara sjuka och ligga på sjukhus, alla barn reagerar olika 

(Enskär, 1999). Omvårdnaden ska ta hänsyn till barnets totala situation samt baseras på 

barnets och familjens upplevelser. Då barnets behov tillvaratas på ett professionellt sätt och 

när barn och familj upplever stöd, trygghet samt tillit är det god omvårdnad (Tveiten, 2000). 

Det finns risk för att hela familjen drabbas av en livskris när ett barn diagnostiseras med 

cancer och vårdas på sjukhus och att detta i sin tur skapar speciella behov. Om sjuksköterskan 

enbart har fokus på det cancersjuka barnet, och inte ser familjen som en helhet kan det uppstå 

problem. Det är av betydelse för sjuksköterskor att få en helhetsbild av familje-

medlemmarnas behov och känslor för att sedan kunna ge så god omvårdnad som möjligt till 

hela familjen.  

SYFTE 

Syftet var att belysa familjens upplevelser och behov när ett barn drabbas av cancer och vårdas på 

sjukhus. 

 

METOD 

Vid en systematisk litteraturstudie urskiljs ett ämne samt ett problemområde som systematiskt 

söks igenom och kritiskt granskas och därefter sammanställs. Syftet är att utföra en syntes av 

materialet från tidigare utförda empiriska studier, som i vårt fall förhoppningsvis skall kunna 

användas i den kliniska verkligheten. Den systematiska litteraturstudien bör inriktas på aktuell 

forskning inom valt ämne (Forsberg & Wengström, 2008). För att uppnå syftet identifierades, 

analyserades och värderades relevant omvårdnadsforskning. Först genom att identifiera ett 

intresseområde samt omvårdnadsproblem inleddes vår arbetsprocess. 
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Inklusions- och exklusionskriterier 

Kriterier för att komma ifråga för inklusion var att artiklarna skulle: 

 Vara vetenskapliga och granskade enligt ”peer-revew” samt publicerade på engelska 

eller svenska. 

 Ha sitt fokus på barn som vårdas på sjukhus samt innefatta ett familjepespektiv. 

Artiklar exkluderades om de: 

 Saknade abstrakt. 

 Enbart hade fokus på barns behov eller på vårdpersonals perspektiv. 

Sökningsförfarande 

Varje frågeställning är unik och därför skiljer sig sökstrategin åt för varje projekt. Utifrån vårt 

syfte kunde vi till en början finna relevanta sökord såsom familj, barn, cancer, sluten vård 

samt omvårdnad. Sökningarna pågick under januari till och med mars 2011 i omvårdnads-

relevanta databaser på Linnèuniversitetets bibliotek i Kalmar. När sökträffarna kom ner till en 

rimlig nivå för genomläsning, lästes abstrakten för vars titlar var relevanta för litteratur-

studiens syfte. Artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext beställdes via samma bibliotek. 

Genom att slå upp ordet och dess definition i databasen uppslagsverk, thesaurus samt MeSH, 

kontrolleras att rätt sökord används. För att kombinera och begränsa sökningen kan även 

booleska sökoperatorer användas såsom OR, AND och NOT (Willman & Stoltz, 2002).  

I databasen CINAHL (bilaga 1) användes våra sökord i CINAHL Headings för att få rätt 

katalogiseringsord. I databasen PubMed (bilaga 2) användes våra sökord i MeSH Databas för 

att på samma sätt som i CINAHL få fram få fram rätt katalogiseringsord/sökord. Dessa sökord 

blev då family, child hospitalized, neoplasms, samt nursing care. Sökorden användes först var 

för sig tillsammans med explode i CINAHL för bredda resultatet. Sedan gjordes 

kombinationssökningar tillsammans med AND. Genom detta sökförfarande hittades i 

CINAHL sex stycken artiklar som uppfyllde kraven för vårt syfte som sedan lästes i sin 

helhet. I PubMed valdes tidbegränsning på vissa sökordskombinationer. Sökförfarandet 

utmynnade i att fem artiklar, varav två stycken artiklar hittades även i databasen CINAHL.  
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I databasen LibHub/Elin (bilaga 3), användes sökorden på samma sätt som i CINAHL samt 

PubMed. Detta resulterade i att inga relevanta artiklar hittades. Då beslutade vi att lägga till 

sökning i fritext med trunkering. Sökorden blev då canc*, child*, hospital* samt famil*. Sök-

träffarna blev då av ett för stort antal att vi valde att göra en tidsbegränsning. Resultatet blev 

då fyra stycken artiklar som var relevanta till vårt syfte.  

Genom att systematiskt gå igenom de utvalda artiklarnas referenslista samt en avhandling, 

gjordes en manuell sökning. Då hittades ytterligare tre stycken artiklar som var relevanta till 

vårt syfte. Detta ledde till att 16 artiklar hittades totalt i datainsamlingen varav 11 gick vidare 

till kvalitetsgranskning.  

Kvalitetsgranskning 

En kvalitetsgranskning görs för att värdera en studies totala kvalitet. Genom en noggrann 

granskning av artiklarna ges en information och aspekter som är viktiga att reflektera över, det 

är inte bara resultatet i artikeln som är viktigt utan även hur detta har uppkommit (Friberg, 

2006). I vår kvalitetsgranskning använde vi oss av modifierade bedömningsmallar för 

kvalitativa studier (bilaga 4) samt kvantitativa studier (bilaga 5) enligt Willman och Stoltz 

(2002). Bedömningen tillämpades för att kunna kategorisera varje artikel i en av de tre 

kvalitetsnivåerna, låg, medel eller hög. Genom att räkna antalet frågor som besvarades med ja, 

kunde en procentsats räknas ut. Den kvalitativa mallen bestod av 14 stycken ja samt nej frågor 

och den kvantitativa mallen bestod av 16 stycken ja samt nej frågor. Låg kvalitet tillämpades 

artiklar vars procentsats blev från 50 procent eller lägre, medelkvalitet ansågs vara från 50-80 

procent samt högkvalitet gavs till de artiklar som hade en procentsats från 80-100. Samtliga 

inkluderade artiklar bedömdes vara av hög kvalitet (bilaga 6). 

Analys 

Enligt Friberg (2006) kan analysen beskrivas som ett arbete från helhet till delar till en ny 

helhet, detta är ett vanligt sätt att tänka vid kvalitativa analyser. Delarna uppkommer när 

resultatet av artiklarna sönderdelas, detta med avsikt för att hitta bärande aspekter som har 

betydelse för syftet. En ny helhet frambringas av de bärande aspekterna, genom detta kommer 

ett nytt resultat fram. Metodologiska ansatsen kan vara både deduktiv samt induktiv 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). Vi valde att använda en induktiv ansats som 

innebär en neutral analys av texter, som kan vara grundade på människors berättelser om 

deras upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 
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För att få en helhetsbild läste var och en av författarna igenom artiklarna ett flertal gånger. 

Därefter gick vi tillsammans igenom artiklarnas texter för att klargöra om vi uppfattat samma 

saker. Efter detta lyftes meningsbärande enheter ut från sitt sammanhang som passade in på 

vårt syfte, sedan gjordes en kondensering, det vill säga en förkortning med samma innebörd 

som de meningsbärande enheterna. Författarna gjorde detta först var för sig och sedan 

tillsammans för att vara säkra på att bevara det centrala innehållet. Förkortningarna kodades, 

en diskussion fördes utifrån likheter och skillnader mellan koderna som sedan ledde fram till 

fem olika teman (bilaga 7). 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det är av stor vikt att utse studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté eller där 

omsorgsfulla etiska överväganden har gjorts, det är även av stor vikt att redogöra för alla 

artiklar som ingår i litteraturstudien. Viktigt är dessutom att hela resultatet presenteras vare 

sig det stöder eller inte stöder hypotesen, att enbart presentera de artiklar som stöder 

forskarens enskilda åsikt är oetiskt (Forsberg & Wengström, 2008). Vi har kontrollerat att de 

studier som valts ut till vår litteraturstudie har genomgått etisk prövning. Av 11 artiklar visade 

det sig att samtliga förde ett etiskt resonemang. Vi har redovisat alla artiklar som ingått i vår 

litteraturstudie. Hela resultatet har presenterats oavsett om det stöder eller inte stöder vår egen 

förförståelse.  

RESULTAT 

Resultatet visar fem teman: upplevelser av hopp/hopplöshet, kaos i vardagen, behovet av 

information, behov av kontinuitet/tillgänglighet samt behov av stöd,  

Upplevelser av hopp/hopplöshet 

Maktlöshet av att se sitt barn lida beskrev föräldrarna som den värsta aspekten med att ha ett 

barn med cancer. Föräldrarnas maktlöshet gav upphov till rädsla, smärta samt lidande av vad 

barnet upplevde. De hade svårt att handskas med osäkerheten om vad som skulle ske med 

barnet. En förälder beskrev att i början var det mycket rädsla inför framtiden, i senare skede 

kunde rädslan hanteras. För att kunna hantera situationen betonade föräldrarna vikten av att 

alltid försöka tänka positivt och använda olika copingstrategier. Föräldrarna underströk vikten 

av att möta andra föräldrar som befann sig i samma situation, då de kunde utbyta erfarenheter 

(Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997). 



 

15 
 

Föräldrarna beskrev vikten av att hela familjen var i behov av att samtala. Det kunde vara med 

andra föräldrar till ett sjukt barn eller en förtrogen vän. Det var viktigt att vårdpersonalen 

frågade hur föräldrarna mådde psykosocialt, så att de fick berätta om sina känslor (Von Essen, 

Enskär & Skolin, 2001). Stöd från andra föräldrar till barn med cancer ansågs som användbart 

för vissa föräldrar men inte alla (Jackson, Stewart, O´Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & 

Ashley, 2007). Känslor av stress, rädsla och skuld gav upphov till humörsvängningar som 

störde föräldrarnas omvårdnad av barnet. De kände bekräftelse när de pratade med andra som 

varit med om liknande situationer och där barnet hade övervunnit cancern. Föräldrarna 

identifierade positiva attityder från sjukvården att de varit så hjälpsamma (James, Keegan-

Wells, Hinds, Kelly, Bond, Hall, Mahan, Moore, Roll & Speckhart, 2002). Familjernas 

perspektiv varierade från hopplöshet till tilltro, en av familjerna gick från tilltro till 

hopplöshet. Familjerna kunde känna djup förtvivlan följt av skuldkänslor och rädsla. Endast 

fem familjer ifrågasatte varför just deras barn drabbades. Flera familjer gav förslag på vad 

som kunde göras för andra familjer såsom att de måste vara tappra och lita på gud (Martinson, 

Kim, Yang, Cho, Lee & Lee, 1995).  

Föräldrarna upplevde ängslan över många saker som dök upp som extra bördor, de kände 

ängslan över det sjuka barnet. Det var svårt att leva med ängslan och oron, denna avtog dock 

något när barnet mådde bra (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Den kirurgiska behandlingen 

av vissa barn visade sig vara mycket problematiskt för föräldrarna, de uttryckte rädsla för 

flera bortfall som barnets syn eller hjärnskador men de blev även rädda och oroliga för att 

deras barn kunde dö vilket bidrog till att föräldrarna upplevde hjälplöshet. Rädslan för barnets 

framtid var stor. Osäkerheten bidrog till ökad ängslan och oro (Jackson, Tsantefski, 

Goodman, Johnson & Rosenfeld, 2003). Efter totalt kaos kunde det bli en känsla av lättnad 

och något att hålla fast vid. Genom att få planerna för behandling, botemedel och andra 

faktorer bidrog det till att omforma den ordning som familjen hade förlorat (Kästel, Enskär & 

Björk, 2010). 

Kaos i vardagen 

Barnets sjukdom styrde över hela familjens vardag. Det gick inte att planera något framåt utan 

de fick ta en dag i taget. Barnets sjukdom minskade föräldrarnas möjlighet till att arbeta. 

Möjligheten att få vara sjukskriven och förståelsen från deras arbetsgivare var viktig för 

föräldrarna för att få ihop sin livssituation (Enskär et al., 1997). 
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Sjukdomen bidrog till stora kostnader för familjerna, en mamma beskrev om vilka 

merkostnader de hade fått på grund av barnets sjukdom. Hon köpte presenter till barnet, de åt 

på restaurang och det blev dyrt med parkeringsavgifter (Enskär et al., 1997).  

Föräldrarna belyste vikten att få finansiellt stöd för förlorad arbetsinkomst samt praktiskt stöd. 

Det var viktigt för föräldrarna att kunna leva så normalt liv som möjligt (Enskär et al., 1997; 

James et al., 2002; Martinson et al., 1995; Von Essen et al., 2001). 

Föräldrarna fann det nästan omöjligt att ha något privatliv och integritet, allt kretsade runt 

barnets sjukdom. Förhållandet mellan föräldrarna förändrades. I början höll de ihop och 

stöttade varandra sedan kom gräl och starka känslor fram. Några av föräldrarna skilde sig men 

de var inte säkra på att det var barnets sjukdom som var orsaken. Barnets sjukdom hade 

inverkan på övriga familjemedlemmar såsom syskon och mor/farföräldrar. Hur andra 

människor i föräldrarnas liv agerade på barnets sjukdom påverkade också föräldrarna (Enskär 

et al., 1997). Föräldrarna upplevde båda frustration och ledsamhet av människorna omkring 

dem såsom andra familjemedlemmar, vänner, arbetskamrater, chefer och lärare som inte 

förstod hur allvarlig deras situation var (Björk, Wiebe & Hallström, 2009; James et al., 2002). 

Föräldrar beskrev en förändring i föräldraskapet i svårigheten att ta gemensamma beslut. De 

lämnade då över beslutet om barnets behandling till vårdpersonalen (Von Essen et al., 2001). 

Föräldrarna upplevde brist på integritet samt privatliv på sjukhuset och detta ledde till 

frustration (Jackson et al., 2007). Föräldrarna beskrev att förhållandet mellan dem 

förändrades. En del av föräldrarna berättade att de började gräla med varandra, en del däremot 

upplevde att relationen blev starkare efter att barnet hade fått sin diagnos. En del föräldrar 

nämnde en ökad ilska mot varandra, ett föräldrapar skildes och en man var otrogen mot sin 

hustru under barnets sjukdom. I nästan hälften av familjerna bytte fadern arbete och 

familjerna tvingades flytta närmare sjukhuset på grund av barnets intensiva behandling 

(Martinson et al., 1995). 

Tiden försvann, de hade aldrig tillräckligt med tid eftersom tid inte fanns för deras egna 

behov, familjens behov, hushållarbete eller för vänner. All deras tid gick till barnets sjukdom. 

Föräldrarna beskrev att de var i behov av fler timmar under dygnet. Föräldrarna kände att de 

förlorande möjligheterna att bara få vara med familjen. De upplevde även att de förlorade 

fritiden såsom hobbies, att gå i kyrkan det vill säga allt som tillhörde ett normalt familjeliv 

(James et al., 2002).  
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Familjemedlemmarna kände sig uttömda på grund av trötthet, ledsamhet, frustration samt 

ängslan utifrån sin påtvingande livssituation med konstant krav på dem. De upplevde att de 

inte hade tid för dem själva, tillsammans eller ensamma. Föräldern som arbetade var ofta trött 

redan när denna gick till arbetet och samtidigt kände den andre föräldern som stannade på 

sjukhuset eller i hemmet sig utpumpad (Björk et al, 2009). Upplevelser av frustration, stress 

samt slitningar i äktenskapen rapporterades (Jackson et al, 2003).  

Behov av information 

Familjerna beskrev behov av att vårdpersonalen tillhandhöll rak och ärlig information, de ville 

att vårdpersonalen berättade i förväg om varför olika tester skulle utföras (Jackson et al., 

2007; James et al., 2002; Von Essen et al., 2001). Familjerna upplevde att kvalitén på vården 

var bättre då de fick tillräcklig information. De tog även upp vikten av att informationen 

upprepades eftersom det var svårt att ta in all information vid ett tillfälle (Enskär et al., 1997). 

Familjerna ansåg det vara viktigt att det fanns tillgänglig information angående sitt barns 

sjukdom och prognos. De beskrev att information var särskilt viktig i början av behandlingen 

då familjen upplevde kris och stress. Informationen gav familjen kontroll över situationen och 

tog bort känslan av osäkerhet. Familjen ville ha information som hjälpte dem att vara 

delaktiga i barnets vård (Enskär et al., 1997; James et al., 2002; Yiu & Twinn, 2001).  

De beskrev betydelsen av att få information om diagnos, behandling, biverkningar, läkemedel 

och progress, exempelvis en pappa belyste vikten av att få veta om leukemin inte var under 

kontroll, behandlingssvikt, hur mycket smärta som barnet skulle utstå. Han ville veta alla 

alternativ och följder. Vikten av individuellt anpassad information påtalades särskilt (Yiu & 

Twinn, 2001). Att vara välinformerad hjälpte familjen att förstå sjukhussystemet och den 

medicinska behandlingen, informationen hjälpte även till att hantera sitt barns diagnos samt 

sjukhusvistelse.  

Vissa familjer upplevde brist på information eller/och upplevelse av att de fått för mycket 

information. Familjerna kände irritation vilket orsakade möten av osäkerhet och rädsla. De 

önskade få förtroende samt god kommunikation med sjukvårdpersonalen. De belyste vikten 

av att personalen kunde lyssna på familjens synpunkter och agera därefter. Detta upplevdes av 

familjen som lugnande och det minskade chocken och påverkan på familjerna. Familjerna 

uttryckte oro över dålig kommunikation med läkare, sjuksköterskor samt övrig 

sjukvårdspersonal såsom tvetydiga svar från personalen (Jackson et al., 2007). 
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De upplevde att kommunikationen mellan sjukhusenheterna var dåliga. Familjerna kände en 

viss ilska över hur detta påverkade deras sjukhusvistelse (Jackson et al., 2007).  

Däremot uppfattades det som stressande att få för mycket information. Familjerna underströk 

vikten av skriftlig information eftersom muntlig information oftast kunde uppfattas olika av 

familjemedlemmarna. Genom skriftlig information upplevde familjerna minskad stressnivå. 

Familjerna ansåg att sjuksköterskan borde kunna avsätta mer tid för dem och föra deras talan i 

kommunikationen med läkaren men även återge redan delgiven information. När familjen fick 

diagnosbeskedet hamnade de i tillstånd av chock det var då svårt för familjen att ta in 

informationen som gavs, eftersom känslorna var så starka och svåra. För mycket information 

ledde till att familjerna tappade kontrollen vilket ledde till otrygghet och förvirring. De flesta 

familjerna ansåg att läkaren var den viktigaste personen för att delge information. En av 

familjerna skilde sig från de övriga, de uttryckte att de inte hade behov av att få mycket och 

detaljerad information från diagnostillfället angående behandling och komplikationer (Kästel 

et al., 2010). Föräldrarna hade ibland svårt att förstå informationen: En mamma berättade att 

hon fick upprepad information om att 75 % överlever leukemi. Trots detta tog det flera dagar 

innan hon förstod att det gick att överleva barncancer. När vårdpersonalen var stressad eller 

när informationen var oklar eller inkonsekvent upplevde föräldrarna ökat kaos (Björk et al., 

2005). Familjerna uttryckte stort behov av att veta orsaken till sjukdomen och hur 

informationen gavs vid diagnostillfället (Freeman, O´Dell & Meola, 2004).  

Föräldrarna identifierade känslan av att information medvetet undanhölls eller fördröjdes 

(James et al., 2002). Majoriteten av familjerna kände att de saknade viktig information om 

alla steg i sjukdomen men framförallt i de tidiga stegen. Att söka relevant information själva 

var en aktiv del i deras sätt att bemästra situationen. Familjerna var minst mottagliga för 

information vid det tillfälle som ansågs viktigast för dem att ta emot den. Vilken typ av 

information som läkare eller sjuksköterskor gav dem kanske skilde sig något åt från vad 

föräldrarna upplevde att de fick. Misslyckandet av att delge föräldrarna viktig information 

bidrog till ökad av stress. Det var viktigt att informationen kom från säker källa, ofta från 

läkare men trots detta upplevdes det att mängden och kvalitén på informationen skilde sig åt 

(Jackson et al, 2003). 
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Behov av kontinuitet och tillgänglighet 

Familjerna ansåg att viktiga aspekter i vården var kontinuitet samt tillgänglighet. De 

värdesatte när vårdpersonalen hade tid att bara vara där för dem samt kontinuitet i personalen. 

En del familjer upplevde brister som att personalen hade mycket att göra och de stressade. 

Men mest av allt upplevde en del familjer att vårdpersonalen saknade relevant kunskap att ta 

hand om barn. Vårdpersonalen avspeglades genom sin professionalism, förtroende, sympati 

och kunskap. Familjen uppskattade bra kontakt med vårdpersonalen för få positiv erfarenhet 

av sjukhusvistelsen (Enskär et al., 1997).  

De belyste vikten av att möta samma läkare samt sjuksköterska och att kunna kontakta 

vårdpersonalen när som helst. De ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen hade tid för dem 

så att de kunde spendera tid tillsammans. Föräldrarna tyckte att det var betydelsefullt att 

vårdpersonalen hade social kompetens att de kunde kommunicera bra med dem. Viktigt att de 

var artiga trevliga och hjälpsamma (Von Essen et al., 2001).  

För familjerna var det angeläget att få förtroende för sjukvårdspersonalen. Ärlighet samt 

kontinuitet med sjukvårdspersonalen hjälpte dem att hantera och anpassa sig till diagnos och 

sjukhusvistelse. En mamma påpekade brister i kontinuitet i sin relation med medicinsk 

personal vilket gjorde henne frustrerad. Hon beskrev en blandad reaktion mot sjukhuspersonal 

på grund av upplevd brist på omsorg och intresse från läkare (Jackson et al., 2007). 

Familjerna belyste vikten av att läkarna var tillgängliga för frågor. De upplevde frustration 

och gav då upp försöket när de inte hittade den efterfrågade. Familjen beklagade då att 

personalen arbetade under så stor press, deras ångest fördrevs, allt för att familjen inte skulle 

upplevas som krävande av personalen. Ibland kände familjen att de i ren panik stoppade 

någon bara för att få ett svar. Det hände att samtal som de blivit lovade aldrig gavs och 

familjerna fick bara snabba svar från läkaren som sprang förbi dem. Följden blev obesvarade 

frågor och oro som aldrig bemöttes. En pappa beskrev att det var undersköterskorna som var 

navet och ryggraden i omvårdnaden, de byggde upp förtroende genom att spendera mycket tid 

i patientens rum. De hade närhet till familjerna som de öviga anställda saknade. Familjerna 

beskrev vikten av att vårdpersonalen var där för familjen samt att de skulle ha tid att lyssna. 

Det var viktigt att personalen bara fanns till för dem, när det uppkom frågor som var omöjliga 

att besvara (Kästel et al., 2010). Föräldrar kände förtroende för vårdpersonalen när de kunde 

lämna sitt barn en stund för att komma ifrån (James et al., 2002). 
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 Familjernas stress minskade betydligt när de kände att sjuksköterskorna fanns tillgängliga för 

dem samt när läkaren engagerade sig i att hitta en bra kirurg till deras barn (Freeman et al. 

2004). Föräldrarna utryckte önskningar av kontinuitet i omvårdanden av sitt barn tillsammans 

med god planering i lugn tillvaro (Björk et al, 2009; James et al., 2002). Föräldrarna upplevde 

behov av säkerhet genom kompetent och erfaren personal. De uppskattade att bli bemötta med 

respekt (Björk et al, 2005). 

Behov av stöd  

Samtliga föräldrar beskrev behov av stöd samt dess betydelse för hur de skulle hantera 

familjesituationen. Två olika typer av stöd kategoriserades, först stöd från den egna familjen 

och sen stöd från professionell vårdpersonal (Yiu & Twinn, 2001). Den person som mest gav 

dem stöd i familjen var deras make/maka. Känslomässigt och ekonomiskt stöd från andra 

familjemedlemmar upplevdes som konstant viktigt under hela sjukperioden. Behovet av stöd 

från professionell vårdpersonal beskrevs genom att erhålla hjälp av personalen vilket gav det 

dem styrka (Enskär et al., 1997; Jackson et al, 2003; Martinson et al., 1995; Yiu & Twinn, 

2001).  

Familjerna ville ha stöd från vårdpersonalen de gav stöd genom att bara vara där och genom 

att ge familjen uppmärksamhet. En mamma kommenterade sina upplevelser om bristande stöd 

från personalen, hon ansåg att det måste vara någon som tog hand om föräldrarna (Enskär et 

al., 1997). Föräldrarna hade behov av att veta att deras barn var väl omhändertaget och att 

vårdpersonalen kunde ge känslomässigt stöd till familjen (Jackson et al., 2007; Von Essen et 

al., 2001). Vårdpersonalen skulle ge omsorg till hela familjen inte bara till barnet. Stor vikt 

lades även på att vårdpersonalen var uppmärksam och hade förståelse för hela familjen 

(Jackson et al., 2007). Föräldrarna identifierade behov av deltagande i gruppdiskussioner med 

andra föräldrar och vårdpersonal angående de svårigheter och bördor denna diagnos hade 

givit dem (James et al., 2002). 
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa familjens upplevelser och behov när ett barn 

drabbas av cancer och vårdas på sjukhus. Enligt Polit & Beck (2006) ska trovärdighet samt 

överförbarhet diskuteras för att få en bra kvalitet på litteraturstudien. 

Utifrån syftet har vi valt familjeperspektivet där familjen omfattas av syskon, föräldrar och 

mor- och farföräldrar. Inom vården kan inte alla familjemedlemmar behandlas på samma sätt, 

utan varje individ är unik. I vårt resultat benämns familjer samt föräldrar, där föräldrarna eller 

föräldern för talan för hela familjen. 

För att ta del av aktuell forskning i vår litteraturstudie valde vi att tidsbegränsa 

artikelsökningen till att vara publicerade åren 1995 till 2011. Däremot fick vi i databaserna 

PubMed och LibHub (Elin) vid vissa tillfällen göra en avgränsning direkt i sökningen med 

årtalen 1995 till 2011 för att antalet sökträffar blev för stort. Vi inkluderade vetenskapliga 

artiklar publicerade på svenska och engelska eftersom att vi behärskar dessa språk väl. Det 

totala antalet artiklar som hittades genom datainsamlingen var 16 stycken. 

Av de fem som valdes bort från litteraturstudien visade sig en vara pilotstudie, en artikel hade 

fokus på när barnet hade varit utan behandling i minst ett år, en annan fokuserade på barnets 

behov utifrån familjens uppfattningar. En annan artikel undersökte familjens deltagande och 

aktiva roller i självhjälp - och stödgrupper, vilken även saknade ett etiskt resonemang. Den 

sista bortvalda artikeln studerade familjens återhämtning med ett kroniskt sjukt barn.  

Under datainsamlingen visade det sig att genom våra sökord hittades många artiklar som var 

utifrån barnets men även syskonens perspektiv vilket inte var syftet med litteraturstudien.. 

Artiklar som inte hade abstrakt publicerade i databasen valdes bort på grund av att det inte 

fanns något annat sätt att se om det stämde överens med vårt syfte. Vi valde att beställa två 

artiklar som vi inte kunde få ut i fulltext, en av artiklarna användes.  

Genom att systematiskt gå igenom vissa intressanta artiklars referenslistor kunde vi hitta fler 

artiklar som inte kom fram i vår databassökning. I LibHub (Elin) hittades även en avhandling 

där två av artiklarna var relevanta till vårt syfte. Vi kanske kunde ha utvecklat vår sökstrategi 

med fler sökord än vad vi har använt i denna studie eller omstrukturerat sökningarna i de olika 

databaserna för att eventuellt hitta fler artiklar samt fått större spridning i sökträffarna.  
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Vi fann att våra sökträffar i de olika databaserna gav flera dubbletter, det vill säga artiklar som 

redan hade hittats i andra databaser (bilaga 1 – 3). Genom detta har vi fått datamättnad, å 

andra sidan har vår sökstrategi kanske varit för snäv? 

Vi är väl medvetna om att flertalet av artiklarna har samma och gemensamma författare, detta 

kan utgöra ett hot för mångfalden i resultatet på grund av att författarens föreställningar kan 

påverka artiklarnas utformning. Anledningen till detta ser vi som att omvårdnadsforskning 

inom barnperspektivet är ett område som är relativt outforskat. Vi anser dock att resultatet i de 

olika studierna var relevanta för vårt syfte och hade stor betydelse för resultatet i denna 

litteraturstudie.  

Genom att söka litteratur från olika källor kan publiceringsbias undvikas (Willman & Stoltz, 

2002). Av denna orsak utfördes sökningar i tre olika databaser (CINAHL, PubMed, 

LibHub/Elin). Sökhistoriken i dessa databaser har kontrollerats under arbetets gång för att 

säkerhetsställa att inga misstag har gjorts eller inträffat. Databasen Elin bytte namn till 

LibHub under pågående arbete, detta gjorde dock inte att våra sökresultat förändrades av 

betydelse. Vi har även gjort försök att hitta artiklar i andra databaser såsom till exempel i 

SweMed utan tillfredställande resultat. 

Samtliga artiklar lästes flertalet gånger av båda författarna och innehållet diskuterades utifrån 

syftet för att senare kunna kvalitetsgranskas, så att vi tillsammans kunde enas om vilka 

artiklar som skulle ingå i studien. Genom detta tillvägagångssätt så kallad triangulering ökas 

litteraturstudiens trovärdighet (Polit & Beck, 2006). 

Vi ville betygsätta artiklarnas kvalitet med ”Hög, Medel, eller Låg” istället för ”Bra, Medel, 

eller Dålig”, därför valde vi att modifiera kvalitetsgranskningsmallarna. Bra eller Dålig 

beskriver inte kvaliteten utan blir mer en subjektiv bedömning. Med utgångspunkt från dessa 

granskningsmallar var samtliga artiklar av hög kvalitet. En del artiklar fann vi då ha högre 

kvalitet än andra grundat på att somliga artiklar var mer tydliga med metod samt resultatdel. 

Kanske kunde vi ytterligare modifierat granskningsmallarna med ett poängsystem för att 

tydliggöra skillnaderna i kvaliteten.  

Vi ansåg det dock svårt att bedöma frågorna i granskningsmallarna med poängsystem 

eftersom vår egen värdering adderats till frågorna. Willman & Stoltz (2002) menar att 

bedömningen kan på vissa delar över eller undervärderas vilket kan påverka 

helhetsbedömningen av studiens kvalitet.  



 

23 
 

Vår analysprocess genomfördes enligt exempel i bilaga 6. Tillsammans kunde vi hitta olika 

meningsbärande enheter i artiklarna, det vill säga viktiga delar i resultaten lyftes fram och 

fördes in i tabeller. Dessa enheter läste vi tillsammans och ett resonemang fördes omkring 

dessa utdrag för att senare kunna kondenseras. Vid kondenseringen fann vi uttryck som var på 

många sätt lika varandra det vill säga hade liknande innebörd. Genom detta förfarande kunde 

vi hitta olika kodningar som ledde vidare till att vi fann olika teman som gav oss vårt resultat. 

Vi anser att tillförlitligheten i arbetet ökade genom att analysen har genomförts av båda 

författarna. Enligt Lundman & Hällgren Graneheim (2008) ä det nödvändigt med en noggrann 

beskrivning av analysarbetet för att stärka resultatens tillförlitlighet. 

Utifrån vårt syfte i litteraturstudien har svar sökts ur artiklarnas resultat, detta kan medföra att 

alla artiklar inte har fått lika stort utrymme i resultatdelen. Å andra sidan har vi bara använt 

oss av det resultat som är relevant till vårt syfte.  

Enligt Polit & Beck (2006) handlar överförbarhet om i vilken utsträckning resultatet kan 

överföras till andra grupper eller situationer. Vårt resultat i denna litteraturstudie kan vara 

överförbart till andra omvårdnadsområden till exempelvis familjer eller anhöriga till 

cancersjuka patienter som vårdas på sjukhus eller i hemmet. Familjen som helhet har även 

stor betydelse för vuxna patienter. Trots att patienten är vuxen finns familjen i dess närhet, 

familjen blir även här påverkad av sjukdomen.  

Denna litteraturstudie innehåller en tydlig beskrivning av sökförfarande, urval, analysprocess 

samt redovisning av reslutat vilket gör att vi anser att studien kan överföras. Författarna ska 

skapa antaganden för överförbarhet men det är läsaren som ska avgöra om resultatet är 

överförbart till andra kontexter (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att belysa familjens behov när ett barn drabbas av cancer och vårdas på 

sjukhus. Resultatet visade på familjens behov av information, att familjernas vardag 

förändras, behovet av stöd samt upplevelsen av hopp/hopplöshet. 

Det mest framträdande fyndet i litteraturstudien var behovet av information. Vi fann att 

familjerna underströk att det var viktigt att få rak samt ärlig information och de hade även en 

föreställning om att kvalitén på vården blev bättre om de fick tillräcklig information.  
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Det var särskilt viktigt vid diagnostillfället samt i början av behandlingen då familjerna 

upplevde stress och kris (Enskär et al., 1997; Jackson et al., 2007; James et al., 2002; Von 

Essen et al., 2001; Yiu & Twinn 2001). Föräldrar var i behov av information så att de i sin tur 

kunde ge sitt barn ett sakligt svar om vad som skulle hända (Edwinsson Månsson & Enskär, 

2008). Eide & Eide (2009) menar att människor har ett stort behov av information och 

kunskap när de insjuknar i en allvarlig sjukdom och därmed blir vårdgivarens viktigaste 

kommunikativa uppgifter att handleda samt informera den sjuka individen samt dess 

anhöriga. Informationen ska medverka till att situationen blir så hanterbar som möjligt för 

individen. Den bör delges vid rätt tillfälle och tidpunkt så att individen vet vad som ska hända 

samt hur individen ska kunna förhålla sig till den.  

Sjuksköterskor bör vid informationssamtal använda ett språk som är relevant och klart, det 

kan även vara av betydelse att informera om olika stödgrupper och resurser (Wright & Leahey 

2000). Det är viktigt att barnet, liksom föräldrarna får information om sjukdom och 

behandling. Risken om vårdpersonalen inte berättar vad som ska hända barnet är att barnet 

tolkar det som om hon/han har blivit övergivet, vilket kan försämra relationen mellan barnet 

och vårdpersonalen samt föräldrarna (Enskär, 1999). Brist på, för stor mängd eller i vissa fall 

fördröjd information upplevde familjerna som irriterande, detta orsakade osäkerhet, rädsla 

samt en känsla av att tappa kontrollen. Det uttrycktes oro över dålig kommunikation med 

vårdpersonalen, men även tvetydliga svar från vårdpersonalen ökade familjens känsla av 

stress (Jackson et al., 2007; Kästel et al., 2010). Otrygghet som i form av otillräcklig 

information eller svårt att förstå personalens uppträdande har en nära förbindelse till 

vårdlidande (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Informationen bör 

delges så fullständig som möjligt men samtidigt inte data som kan leda till att innebörden 

minskar samt att individens mottaglighet avtar (Eide & Eide, 2009). Eriksson (1994) menar 

att makt är ett sätt att frambringa lidande för den andre. Att inte ta den andre, det vill säga i 

det här fallet familjen på allvar är ett sätt att utöva makt. Genom att vårdpersonalen delger för 

mycket, inte delger eller undanhåller information skapar de ett ökat lidande för familjerna. 

Eide & Eide (2009) beskriver att informationen ska anpassas efter individens behov vilket 

kräver omtanke från vårdpersonalen. Individen ska delges information genom att höra, förstå 

och komma ihåg det som är viktigast, de ska även känna att de är väl omhändertagna. I 

litteraturstudiens resultat belystes vikten av att familjerna ville ha individuell anpassad 

information (Yiu & Twinn, 2001). 
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I en av studierna upptäcktes etiska variationer. En asiatisk familj uttryckte att de inte ville få 

detaljerad information såsom biverkningar och behandlingskomplikationer (Kästel et al., 

2010). Detta går dock emot Yiu & Twinn (2001) studie som är gjord enbart på asiatiska 

familjer där beskrevs det särskilt viktigt med detaljerad information. 

I denna litteraturstudies resultat fann vi att familjens vardag styrdes av barnets sjukdom. 

Familjerna slets mellan hopp och förtvivlan när deras liv förvandlades till ett vakuum. Det 

gick inte att ha någon framtida planering. Barnets sjukdom minskade möjligheten för 

föräldrarna att arbeta och sjukdomen bidrog även till ökade kostnader för familjerna (Enskär 

et al., 1997; James et al., 2002; Martinson et al., 1995; Von Essen et al., 2001). När det 

invanda självklara livet förändras och tas ifrån en, står människan inför ett lidande som 

påverkar hela livssituationen. När en människa lider finns en upplevelse av att vara kränkt. 

Ofta medför denna känsla av att vara kränkt att människan inte talar om sitt lidande utan är 

olycklig och skäms för att vara olycklig (Eriksson, 1994).  

Den värsta aspekten som beskrevs var att familjerna upplevde maktlöshet på grund av oron, 

rädslan och ängslan av att se sitt barn genomlida svåra behandlingar samt outhärdliga smärtor 

(Enskär et al., 1997; Jackson et al., 2007; James et al., 2002; Martinson et al., 1995; Von 

Essen et al., 2001). Hopp eller frånvaron av hopp påverkar familjens sätt att uppleva det dag-

liga livet men också vissa förväntningar på den kommande tiden. En känsla av apati, 

meningslöshet och förtvivlan kan infinna sig när en människa har förlorat sitt hopp (Benzein, 

1999). Det är därför hopp har en betydande del för hur familjen och dess medlemmar 

upplever och behärskar svåra situationer i livet (Ashwill & Droske, 1997). 

En del av familjerna hade ett behov av stöd från vårdpersonalen. De uttryckte en önskan att 

bli sedda och hjälpta, allt fokus skulle inte läggas på det sjuka barnet utan att hela familjen 

togs om hand av vårdpersonalen (Enskär et al., 1997; Jackson et al., 2007; Martison et al., 

1995; Von Essen et al., 2001; Yiu & Twinn, 2001). Wright & Leahey (2000) menar att 

omvårdnaden kring familjer bör fokuseras på relationer. Genom att se familjen som en helhet 

möjliggör det för sjuksköterskan att godta enskilda familjemedlemmars uppfattning om hur 

sjukdomen påverkar alla i familjen. Det leder till att sjuksköterskan kan förstå 

familjemedlemmarnas olika funktioner samt en ökad förståelse för relationerna mellan 

familjens medlemmar.  
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Sjuksköterskan möter familjen i ett väldigt sårbart ögonblick, en av deras livs svåraste tid, och 

delar då starka upplevelser med dem. Relationen mellan sjuksköterskan och familjen blir då 

väldigt intensiv, unik och personlig. Sjuksköterskans roll blir då en ”professionell vän” som 

uppmuntrar och stöder familjen under hela sjukdomstiden. Målet med en god relation är att få 

familjen medveten om vad som är deras hälsa och välbefinnande (Arnold & Boggs, 1999). 

Människan delar lidandet med en annan, då kan lidandet bekräftas. Lidandet kan omvandlas 

till en positiv kraft genom att delges en annan människa sin berättelse. Att kunna dela de 

djupaste hemligheterna med en annan ger kraft till förvandling, detta kan endast uppnås 

genom att människan finner en annan som värdig ens förtroende (Eriksson, 1994). 

I vissa fall framkom det att förhållandet mellan föräldrarna förändrades, det var omöjligt med 

privatliv samt integritet vilket gav upphov till ökad frustration. Frustation uppkom även när 

människor i dess närhet inte förstod hur påfrestande situationen var (Björk et al., 2009; Enskär 

et al., 1997; Jackson et al., 2007; James et al., 2002; Von Essen et al., 2001). Till en början 

höll föräldrarna ihop, de gav stöd till varandra som sedan ledde till gräl och i vissa fall otrohet 

och skilsmässa (Enskär et al., 1997; Jackson et al 2007; Martinson et al., 1995). Hela familjen 

som helhet påverkas av barnets sjukdom och behandling. Medlemmarnas dagliga liv 

förändras vilket kan medföra påfrestningar på många plan som ekonomiska, praktiska samt 

sociala. Dock bortsett från den påfrestning som det innebär att ha ett barn med allvarlig 

sjukdom (Tveiten, 2000). 

Familjerna hade även ett stort behov av att få vara delaktiga i vården av sitt barn (James et al., 

2002; Yiu & Twinn, 2001). Omvårdnad av barnet delar vårdpersonalen med föräldrarna. 

Familjer har olika kapacitet, kunskap och önskan om delaktighet samt medverkan och ansvar 

gällande vården av sitt eget barn (Enskär, 1999). Enligt Wright & Leahey (2000) måste 

sjuksköterskan förstå familjen som det system som de är för att kunna ge familjen stöd i svåra 

situationer. Det är betydelsefullt att förstå att familjen har ett önskemål av att vara delaktiga i 

varandras liv.  

Familjer till svårt sjuka barn upplever ofta skuld och skam över att inte hjälpa sitt barn utan ha 

orsakat lidande och/eller sjukdomen. De känner också ofta skuld för att inte kunna ge sitt barn 

en god vård (Eriksson 1994). 
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SLUTSATSER  

Resultatet visade tydligt att behovet av information är betydande för familjen när de befinner 

sig i kris, då deras barn har diagnostiserats och behandlas för cancer. Sjuksköterskor bör ha 

kunskap av att kunna delge information både muntligt och skriftligt, på ett professionellt sätt 

samt ha kunskapen i att kontrollera att informationen har mottagits korrekt. Informationen 

som ges bör vara specifik och tydlig då syftet med den är att minska familjernas upplevelse av 

oro, rädsla och ängslan samt att försöka skapa en känsla av trygghet.  

Familjer har även ett behov av att ses som en helhet. Det här visar på att sjuksköterskor 

framförallt inom barncancervården bör arbeta på ett sätt som tydliggör familjen som ett 

system, på så sätt kan familjens egen styrka identifieras. Mycket lidande skulle kunna lindras 

om hela familjens upplevda behov blev synliga för sjuksköterskor. 

Förslag på ny forskning skulle kunna vara interventionsstudier, om familjens behov av att bli 

hjälpta av stödgrupper som till exempel där familjer hjälper andra familjer.. Ett annat förslag 

är undersökning av familjens behov i väntan på effekten av barnets behandling samt om det 

finns ett behov av hjälp och stöd till social återanpassning för familjer i dessa situationer.  
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artiklar 
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artiklar 
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artiklar 
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2. Child 

hospitalized 

15043      
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6. 1+2 (1995-
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8. 1+2+3+4 48 48 1   1 
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+(*2)1 

2, +(*1) 2 

+(*2)1 

5  

(*1: Björk, M. (2008). Living with Childhood Cancer- Family Members´ Experiences and Needs. Media – tryck 

Sociologen: Lund). 

(*2: En artikel från granskning av de funna artiklars referenslista). 

 

 



 

 

Bilaga 4 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. 

Beskrivning av studien. 

Tydlig avgränsning/problemformulering? Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Patientkarakteristika   Antal____ 

    Ålder____ 

    Man/Kvinna_____ 

Är kontexten presenterad?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Etiskt resonemang?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Urval: 

 Relevant?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 Strategiskt?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Metod för: 

 Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja__ Nej__ Vet ej __ 

 Datainsamling tydligt beskriven?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 Analys tydligt beskriven?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Giltighet: 

 Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 Råder datamättnad   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 Råder analysmättnad?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Kommunicerbarhet: 

 Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja__ Nej__ Vet ej__ 

 Redovisas resultatet i förhållande till 

en teoretisk referensram?  Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Genereras teori?   Ja__ Nej__ Vet ej__ 

Huvudfynd, Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  Hög__ Medel__ Låg__ 

Kommentar……………………………………………………………………………………..

Granskare (sign.)………………… 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod 

Beskrivning av studien 

Forskningsmetod RCT __ CCT(ej randomiserad) __  

  Multicenter, antal center ______ 

  Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristiska Antal ______ 

  Ålder ______ 

  Man/Kvinna_____ 

Kriterier för exkludering Adekvata exklusioner  Ja ___   Nej ____ 

Intervention  __________________________________ 

Vad avsåg studien att studera? 

D.v.s. vad var dess primära resp. sekundära effektmått _____________________ 

Urvalsförfarandet beskrivet?   Ja ___  Nej ____ 

Representativt urval?             Ja ___    Nej ____   

Randomiseringsförfarande beskrivet?  Ja ____  Nej ___     Vet ej ___ 

Likvärdiga grupper vid start?               Ja ____  Nej ___     Vet ej ___ 

Analyserade i den grupp som de 

Randomiserades till?                   Ja ___   Nej ___     Vet ej ___ 

Blindning av patienter?                   Ja ___   Nej ___     Vet ej ___ 

Blindning av vårdare?                   Ja ___   Nej ___     Vet ej ___ 

Blindning av forskare?                   Ja ___   Nej ___     Vet ej ___ 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven?               Ja ___   Nej ____ 

Bortfallsstorleken beskriven?              Ja ___    Nej ____ 

Adekvat statistisk metod?                    Ja ___   Nej ____ 

Etiskt resonemang?                             Ja ___    Nej ____ 

Hur tillförlitligt är resultatet?               

Är instrumenten valida?                   Ja ___    Nej ____ 

Är instrumenten reliabla?                    Ja ___   Nej ____ 



 

 

Är resultatet generaliserbart?              Ja ___    Nej ___ 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, Konfidensintervall, 

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning) 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sammanfattande bedömning av kvalitet     Hög___ Medel___  Låg ____ 

Kommentar……………………………………………………………………………………..

Granskare (sign.)………………… 

 

 



 

 

Bilaga 6 

Artikel, 

nr: 

Författare, år & 

land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

1. Björk, M., Wiebe, 

T. & Hallström, I. 

(2005). 

Sverige. 

 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 

22, 5, 265-275. 

Striving to survive: 

Families’ lived 

experiences when a 

child is diagnosed 

with cancer 

 

Att belysa 

familjers 

upplevelser när 

ett barn i familjen 

diagnostiserats 

med cancer. 

Kvalitativ. En 

deskriptiv, 

induktiv design 

med en 

hermeneutisk 

fenomenologisk 

infallsvinkel. 17 

familjer. 17 

mammor, 12 

pappor, 5 syskon 

och 5 patienter. 

två olika teman; en förstörd livsvärld 

samt strävan för överlevnad. 

Familjemedlemmarna upplevde att 

deras familjs livsvärld föll samman, och 

att allt som var tryggt, säkert och 

välkänt försvann och ersattes med 

rädsla, osäkerhet, kaos och ensamhet. 

Intuitivt, började familjemedlemmarna 

direkt med att sträva efter 

återuppbyggnad av familjens förstörda 

livsvärld. 

Hög 

2. Björk, M., Wiebe, 

T. & Hallström, I. 

(2009). 

Sverige. 

Journal of Pediatric 

Nursing, 24, 5, 423 

– 432.  

An Everyday 

Struggle – Swedish 

Families´Lived 

Experiences 

During a Child´s 

Cancer Treatment.  

Att utforska 

familjers 

upplevelser under 

tiden av sitt barns 

cancerbehandling. 

Hermeneutisk, 

fenomenologisk 

infallsvinkel. 11 

drabbade familjer 

deltog i studien. 

Livet under tiden då det cancerdrabbade 

barnet fick behandling på sjukhus var 

en svår period och hela familjen var i 

behov av stöd för att underlätta deras 

bördor. 

Hög. 



 

 

 

Artikel, 

nr: 

Författare, år & 

land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

3. Enskär, K., 

Carlsson, M., 

Golsäter, M., 

Hamrin, E. & 

Kreuger, A. 

(1997).   

Sverige. 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing. 

14, 3, 156 – 163.  

Parental Reports of 

Changes and 

Challenges That 

Result From 

Parenting a Child 

With Cancer. 

Att identifiera 

föräldrarnas 

upplevelser av 

problem 

relaterade till 

deras barns 

cancer och 

effekterna av 

de problemen i 

deras 

livssituation. 

En deskriptiv studie 

med 

semistrukturerade 

kvalitativa 

intervjuer. 15 

stycken föräldrar 

intervjuades. 

8 kategorier med teman identifierades: 

att se sitt barn lida, att bli reglerad av 

sitt barns sjukdom, skillnad i sin roll i 

familjen, upplevelser av starka känslor 

och reaktioner, försök att bemästra 

situationen, hantera andras reaktioner, 

hitta stöd från andra samt utvärdering 

av vårdkvaliteten. 

Hög 

4. Freeman, K., 

O`Dell, C. & 

Meola, C. (2004).  

USA. 

Journal of Pedatric 

Oncology Nursing, 

21, 2, 87 – 97.  

Childhood Brain 

Tumors: Parental 

Concerns and 

Stressors by Phase 

of Illness.  

Syftet var att 

identifiera 

vanliga 

problem och 

även hjälpfulla 

viktiga resurser 

till föräldrar till 

barn med 

hjärntumörer i 

sjukdomsfasen 

och fastställa 

associationer 

till stress.   

Kvantitativ metod. 

Ett instrument 

konstruerades och 

användes för att 

representera 

omfattningen av 

hälsovård, 

utbildning, 

psykosociala 

faktorer som kan 

framträda i varje fas 

av sjukdomen. 139 

föräldrar från 87 

familjer deltog i 

studien. 

De största problemen som 

rapporterades var brist på begriplig 

information från doktorerna, orsaken 

till tumören, saknad av en koordinator 

för deras barns behov samt kunskap om 

försäkringar och ekonomifrågor. De 

mest hjälpfulla aspekterna var stöd från 

vänner och familj, hjälp av 

vårdpersonal, tillgängligheten hos 

sjuksköterskorna. 

Hög. 



 

 

 

Artikel, 

nr: 

Författare, år 

& land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

5. Jackson, A. C., 

Stewart, H., 

O`Toole, M., 

Tokatlian, N., 

Enderby, K., 

Miller, J. & 

Ashley, D. 

(2007).  

Australien.   

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 

24, 2, 95 – 105.  

Pediatric Brain 

Tumor Patients: 

Their 

Parents´Perceptions 

of the Hospital 

Experience.  

 

Att beskriva 

föräldrars insikt/ 

uppfattningsförmåga 

av sjukhus 

upplevelsen. 

Kvantitativ metod 

med kvalitativa 

öppna personliga 

intervjuer som 

följdes upp med 

telefon intervjuer 

samt ett 

frågoformulär. 73 

föräldrar deltog i 

studien. 

Olika teman som beskrev 

föräldrarnas upplevelser av 

sjukhusvistelsen såsom 

kommunikation, kvaliteten på 

relationerna med vårdpersonalen, 

information, uppfattningen av 

vården, uppfattningen av stödet 

som gavs från sjukhuset, 

sjukhusets rutiner och faciliteter 

samt andra faktorer som 

påverkade kvaliteten av stöd, 

vården och relationerna. 

Hög. 

6. Jackson, A. C., 

Tsantefski, M., 

Goodman, H., 

Jihnson, B. & 

Rosenfeld, G. 

(2003).  

Australien. 

Social Work in 

Health Care, 38(1), 

81 – 107. 

The Psycholosocial 

Imapcts on Families 

of Low-Incidence, 

Complex Conditions 

in Children: The 

Case of 

Craniopharyngioma. 

Att värdera den 

psykosociala 

inverkan på familjer 

och deras barn som 

drabbats av en benign 

hjärntumör. 

Kvalitativa, 

induktiv analys 

”ansikte mot 

ansikte” intervjuer 

med öppna frågor 

samt ett instrument: 

the 

crainopharyngioma 

symtom and 

treatment impact 

scale, CSTIS.  

14 familjer deltog i 

studien. 

Påverkan på både familjerna och 

barnet identifierades: föräldrarnas 

rädsla, osäkerhet och förtroende, 

familjernas sätt att hantera 

situationen, upplevelsen av 

sjukhusvistelsen, användandet av 

tjänster och specifikt 

sjukdomsstöd. 

Hög. 

 



 

 

Artikel, 

nr: 

Författare, år 

& land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

7. James, K., 

Keegan-Wells, 

D., Hinds, P. S., 

Kelly, K. P., 

Bond, D., Hall, 

B., Mahan, R., 

Moore, I. M., 

Roll, L. & 

Speckhart, B. 

(2002).  

USA. 

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 

19, 6, 218 – 228.  

The Care of My 

Child with Cancer: 

Parents´Perceptions 

of Caregiving 

Demands.  

Att identifiera 

föräldrarnas 

uppfattning om deras 

omsorg/ vård i 

förhållande till deras 

aktiva roll som att 

u8nderlätta och följa 

behandlingen av 

deras barn med 

cancer samt att 

upptäcka områden 

som kan hjälpa eller 

hindrar deras 

omvårdnadsinsats. 

Deskriptiv/ 

explorativ design 

med sex öppna 

frågor. 151 

föräldrar deltog i 

studien. 

Många av föräldrarna upplevde att 

de hade tidsbrist. Ett 

känslomässigt stöd från 

vårdpersonalen och andra föräldrar 

saknades. Viktigt med bra 

information, kontinuitet hos 

vårdpersonalen, veta vad som 

skulle ske, positiv attityd hos 

vårdpersonalen.    

Hög. 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Kästel, A., 

Enskär, K. & 

Björk, O. 

(2010).  

Sverige. 

 

 

 

 

European Journal of 

Oncology Nursing, 

(under tryckning). 

Parents`views on 

information in 

childhood cancer 

care.  

Att framhäva 

föräldrars synpunkter 

på information som 

ges i samband med 

barncancervård.  

En kvalitativ 

design med en 

holistisk vy. 8 

familjer med 

cancersjuka barn i 

varierande åldrar 

deltog i studien. 

Om föräldrarnas behov var 

tillfredsställda var de bättre 

förberedda att kunna handskas 

med deras barns sjukdom och 

detta var helt beroende av hur 

information gavs. 

Hög.  



 

 

Artikel, 

nr: 

Författare, år 

& land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

9. Martinson, I.M., 

Kim, S., Yang, 

S.O., Cho, Y.S., 

Lee, J.S. & Lee, 

Y.H.        

(1995).  

Korea.  

Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 

12, 1, 11-17.  

Impact of Childhood 

Cancer on Korean 

Families.  

Att undersöka valda 

delar av psykosocial 

inverkan på det 

cancerdiagnostiserade 

barnet och hans 

familj. 

Kvalitativ metod. 

En cross-sectional 

design med 

djupintervjuer på 

sjukhuset. 74 

familjer vars barn 

drabbats av cancer 

deltog i studien. 

Familjerna upplevde att de 

drabbades av förändring i 

familjernas ekonomi samt i 

föräldrarnas arbetssituation på 

grund av barnets sjukdom. En 

fjärdedel av familjerna uttryckte 

att de trodde att de var skyldiga till 

att barnet hade blivigt sjukt. Mer 

än hälften av familjerna uppgav att 

sjukdomen även hade orsakat en 

förändring i äktenskapen. 

Familjeperspektiven förändrades, 

de gick från hopplöshet till hopp 

eller från hopp till hopplöshet. 

Hög. 

10. Von Essen, L., 

Enskär, K. & 

Skolin, I.  

(2001).  

Sverige. 

 

European Journal of 

Oncology Nursing, 5 

(4), 254-264. 

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 

uppfattning av vilka 

aspekter av vårdandet 

och vilken hjälp som 

är viktig för föräldrar 

till barn, 0-18 år, med 

cancer. 

Studien gjordes 

med kvalitativ 

ansats. Semi-

struktuerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 114 

föräldrar som 

deltog. 37 

sjuksköterskor var 

även intervjuade. 

Det som föräldrarna poängterade 

var viktigt hos vårdpersonal var 

klinisk och social kompetens, 

kontinuitet, emotionellt stöd och 

information. Att få känna 

delaktighet i vården och 

delaktighet i beslutstagande 

rörande sitt barn såg de också som 

viktigt. 

Hög 

 

 



 

 

Artikel, 

nr: 

Författare, år & 

land 

Tidskrift, Titel Syfte Metod & urval Resultat Kvalitet  

11. Yiu, JM. & 

Twinn, S. 

(2001).  

Hong Kong, 

Kina.  

Cancer Nursing, 

24, 6, 483 – 489. 

Determining the 

Needs of Chinese 

Parents During 

the Hospitalization 

of Their Child 

Diagnosed With 

Cancer: An 

Exploratory Study. 

Att identifiera 

behovet hos kinesiska 

föräldrar med ett 

cancerdrabbat barn 

på sjukhus under 

tiden för 

diagnosställandet. 

En kvalitativ design 

med 2 stycken 

semistrukturerade 

intervjuer med 

varje förälder vid 

två olika tillfällen. 

5 föräldrar deltog i 

studien, varav 4 

stycken var mödrar 

och en fader. 

8 kategorier identifierades; behov 

av erkännande över reaktioner, 

behov av erkännande av rädsla för 

sjukhusvistelsen, behov av 

information, behov av stöd, behov 

av ekonomisk stöd, behov av 

hushållshjälp, behov av egentid, 

behov av föräldrakunskap.  

Hög 



 

 

 Bilaga 7 

Meningsbärande enhet                                   Kondensering              Kodning                   Tema 

 

Barnets sjukdom styrde                                     Kaos i vardagen                                     Kaos i vardagen              Kaos i vardagen 

över familjernas vardag, både                        Familjerna har förlorat 

ekonomiskt, socialt och praktiskt.                                 sin trygghet 

 

Föräldrarna betonade vikten av att               Få bekräftelse på sina känslor.               Hoppfullhet                    Upplevelser av 

möta andra föräldrar som var i             Få uppleva hopp                                                             hopp/ hopplöshet. 

samma situation genom detta kunde 

de stödja varandra. 

 

 

”Det är viktigt att personalen ger information          Vikten av att information                       Information                    Behov av  

 i början av behandlingen. Hur allt kommer                  upprepas.                                                                                       information 

att bli, det är viktigt att informationen upprepas,  

i början kan du inte ta in allt”. 

 

 

Maktlöshet när det gäller vårt barns   Hopplöshet och maktlöshet                    Hopplöshet                    Upplevelser av 

lidande. ”Det är värre att se sitt barn  kan inget göra för att minska                                                        hopp/ hopplöshet. 

så här än något i kriget. Det är omänskligt barnets lidande 

att se henne så sjuk. Kunde inte jag fått 

det istället” 

 

 

Det värsta för föräldrarna var att handskas Hopplöshet, våga planera                       Hopplöshet                   Upplevelser av 

med osäkerheten. ”Vad kommer att hända  framåt, vad kommer att hända.                                                    hopp/ hopplöshet. 

med barnet?” Kommer hon/han bli bra? 



 

 

 


