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Sammanfattning 
Bakgrund: Varje år insjuknar 250 000 barn i cancer. Det gör att barncancer är den sjukdom 

som dödar flest antal barn. Sjuttiofem procent av barnen i industriländerna som drabbas av 

cancer överlever. Överlevnaden beror på rätt behandling. När ett barn drabbas av cancer, 

påverkas hela familjen. Den psykologiska och existentiella utmaningen kan påverka 

föräldraskapet i många år. Föräldrar måste få ett socialt stöd för att upprätthålla det psykiska 

och fysiska välbefinnandet på grund av att ett lidande skulle kunna uppstå. Erikssons (1994) 

teori om lidande används i arbetet som teoretiska referensram.  

Syfte: Att belysa föräldrars erfarenheter och föräldrars önskningar från sjukvårdspersonalen, 

när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus.  

Metod: En systematisk litteraturöversikt. Nio artiklar inkluderades; fyra kvalitativa, tre 

kvantitativa och två mixade. Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO användes vid 

sökförfarandet. Artiklarna är granskade utifrån modifierade granskningsmallar av Willman 

och Stoltz (2002), samt Forsberg och Wengström (2008). Innehållsanalysen inspirerades av 

Forsberg och Wengström (2008).  

Resultat: Föräldrar till cancersjuka barn upplevde ett behov av information och bekräftelse. 

Information ansågs vara viktigt för föräldrarnas förståelse angående barnets sjukdom och 

behandling. Bekräftelse i form av stöd var något föräldrar önskade från sjukvårdspersonalen. 

När stöd inte infann sig kände föräldrarna ett ökat lidande. Att behöva lämna över ansvaret till 

någon annan kunde uppfattas som jobbigt. Dock ansåg föräldrarna ha stor tillit till 

sjukvårdspersonalens kunskap.  

Slutsats: Föräldrar upplevde information, bekräftelse och tillit betydelsefullt när deras 

cancersjuka barn vårdades på sjukhus. Vidare forskning kring enbart fäders erfarenheter är av 

intresse. 

 

Nyckelord: barncancer, föräldrar, omvårdnad, sjukvårdspersonal, önskningar och 

erfarenheter. 
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1. Inledning 
 

Varje år får 250 000 barn världen över diagnosen cancer (Barncancerfonden, 2011a). Det 

skulle kunna innebära att 500 000 fäder och mödrar tillsammans får beskedet att deras barn 

har drabbats av cancer. När ett barn insjuknar i cancer, kommer hela familjen att påverkas 

(Björk, 2009). Med tanke på det Björk (2009) berättar, har ett intresse för anhörigas påverkan 

skapats. Vi som kommande sjuksköterskor ska inte bara kunna se till patientens 

omvårdnadsbehov, utan också till de anhörigas. De anhöriga som vi fokuserar på i denna 

studie är föräldrarna. Av denna anledning har vi valt att studera föräldrars erfarenheter av och 

önskningar från sjukvårdspersonalen då deras barn drabbats av cancer.  

 

2. Bakgrund  

Under detta avsnitt kommer följande delar redovisas; förekomst av barncancer, behandling av 

barncancer, mötets betydelse för omvårdnaden i en sjukhuskontext, föräldrars situation när 

barnet får vård samt Katie Erikssons teori om lidande. Katie Erikssons teori om lidande har 

delats upp i tre delar; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. 

 

2.1 Förekomst av barncancer  

Cancer är en elakartad sjukdom där sjuka celler sprider och delar sig utan stopp 

(Barncancerfonden, 2011a; Björk, 2009). Den vanligaste barncancersjukdomen är leukemi. 

Leukemier står för cirka en tredjedel av alla cancerdiagnoser. Hjärntumörer är ytterligare en 

vanlig cancersjukdom bland barn (Björk, 2009; Socialstyrelsen, 2009). Cancer drabbar cirka 

250 000 barn i världen varje år. De flesta av de cancerdrabbade barnen blir sjuka runt fyra till 

fem års åldern (Barncancerfonden, 2011a). Den genomsnittliga överlevnaden av barncancer 

ligger i industriländerna på sjuttiofem procent (Socialstyrelsen, 2009). I utvecklingsländerna 

ligger överlevnaden på fem till tio procent. Låg överlevnad i utvecklingsländerna är på grund 

av bristande tillgång till sjukvård (Barncancerfonden, 2011b). Varför ett barn drabbas av 

cancer, vet forskarna inte ännu. Det forskarna vet är att trots behandling, är cancer den 

sjukdom som dödar flest antal barn och kan drabba vilken familj som helst (Socialstyrelsen, 

2009). 

 

2.1.1 Behandling av barncancer 

Barn som insjuknar i cancer har oftast sämre förutsättningar än vuxna, eftersom cancern ter 

sig mer aggressiv och växer fortare (Socialstyrelsen, 2009). Det finns tre 
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behandlingsalternativ för cancer; cytostatikabehandling, strålbehandling och operation. 

Behandlingarna kan användas enskilt eller i kombination med varandra. Vilken behandling 

som används anpassas efter tumörens plats i kroppen (Barncancerfonden, 2011c; Broberg, 

2009). Vid behandling av cancer är det viktigt att beakta de långsiktiga biverkningarna 

(Socialstyrelsen, 2009). Biverkningar kan förekomma i form av ökad infektionskänslighet, 

ökad blödningsbenägenhet, illamående, kräkningar, anemi och håravfall (Kogner, 

Gustavfsson, Henter, Heyman, Holm, Jacobsson & Söderhäll, 2008). Risken för kroppsliga, 

kvarstående och sent uppkomna biverkningar kan minskas i samband med behandlingen. 

Minskningen av sent uppkomna biverkningar kan ske om det är en noggrann individualiserad 

behandling (Socialstyrelsen, 2009).  Majoriteten av de barn som genomgått en 

cancerbehandling, har full kapacitet till att leva ett återstående normalt liv. Trots biverknings- 

och komplikationsbilden vid behandling av cancersjukdom, är det allra farligaste för 

cancerdrabbade barn att inte få någon behandling alls (Barncancerfonden, 2011c). När barnet 

får behandling på sjukhus finns i de flesta fall föräldrar där för stöttning. Föräldrarna finns 

som länken emellan sitt barn och sjukvårdspersonalen (Enskär & Golsäter, 2009).  

 

2.2 Mötets betydelse för omvårdnaden i en sjukhuskontext 

Det allra första mötet är unikt och går inte att göra om (Wretmark, 1985). Ett möte kan 

innebära en blick som varar i några sekunder. Ett möte kan också vara ett långvarigt samtal 

mellan två individer. För att ett möte ska ses vårdande, finns det väsentliga delar att ta hänsyn 

till (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienter och sjukvårdspersonal går in i mötet med olika 

förutsättningar. Förutsättningar grundar sig bland annat i patientens och sjukvårdspersonalens 

relation till makt, sårbarhet, föreställningar och förväntningar (Stål, 2008). Alla möten blir 

tyvärr inte vårdande, utan kan istället medföra ett ökat patientlidande. Ett patientlidande kan 

bland annat uppstå då sjukvårdspersonalen och patienten utgått från olika perspektiv när de 

gått in i mötet med varandra (Snellman, 2009). För att kunna uppnå ett bra och vårdande möte 

krävs det att sjukvårdspersonalen utgår ifrån patientens och de anhörigas upplevelser 

(Ternestedt & Norberg, 2009). Ett vårdande möte grundas också i att det ska vara inbjudande 

och berörande. Ögonkontakten spelar en väsentlig roll i det vårdande mötet. Med blicken kan 

vi förmedla både medlidande och svara an på det den andre har att säga. Likaså kan en 

avvikande blick i mötet upplevas mycket kränkande. Det är sjukvårdspersonalens ansvar att 

skapa den vårdande aspekten i mötet. Genom att svara an på den andres beskrivna upplevelser 

av sin situation, uppnås en vårdande del i mötet. För att kunna svara an krävs också en 

öppenhet och följsamhet från sjukvårdspersonalen. Sjukvårdspersonalen bör också sträva efter 



 

3 
 

en ömsesidighet, där patient och/eller den anhörige uppmuntras till att uttrycka sina önskemål 

och behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Föräldrar till ett cancersjukt barn behöver få ett bra 

möte med sjukvårdspersonalen. För att föräldrarna ska klara av att ta sig igenom barnets 

cancer behöver de känna stöd i mötet med sjukvårdspersonalen (Norberg & Boman, 2007). 

Mötet kan inge stöd då sjukvårdspersonalen svarar an och är öppna och följsamma (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Om mötet inte blir vårdande för föräldrarna till det cancersjuka barnet, får 

de väldigt svårt att hantera sjukdomen och den livssituation de befinner sig i. Att stödjande 

vård uppnås i mötet mellan sjukvårdspersonalen och föräldrarna är därför av vikt för 

föräldrarnas och hela familjens situation (Kerr, Harrison, Medves & Tranmer, 2004).  

 

2.3 Föräldrars situation när barnet får vård 

En familj utgörs av en grupp människor som binds samman av en känsla av samhörighet, 

starka emotionella band och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv (Wright, Watson 

& Bell, 2002). Föräldrarnas roll i varje familj är att ta hand om den familj de skapat. När ett 

barn insjuknar i cancer kommer hela familjen att påverkas, såväl föräldrar som syskon (Björk, 

2009). Den psykologiska och existentiella utmaningen kan påverka föräldraskapet i många år, 

även efter avslutad behandling. En motståndskraft till en sådan utmaning kräver socialt stöd 

för att upprätthålla det psykiska och fysiska välbefinnandet (Norberg, Lindblad & Boman, 

2006). Föräldrar i varje familj förväntas vara starka och ta hand om både det sjuka barnet och 

eventuella syskon. Även föräldrar behöver stöd och omvårdnad för att klara av en sådan 

situation (Broberg, 2009). Föräldrar känner ett ansvar, att hela tiden finnas där för sitt barn. 

De känner ett extra stort ansvar att finnas till när barnet vistas i en främmande sjukhusmiljö. 

Det blir en omställning för barnet, vilket kräver en omställning för föräldrarna. När barnet 

drabbas av cancer sker med andra ord en omställning för hela familjen. Omställningen för 

familjen gör att de blir mer beroende av varandra. Det cancersjuka barnet behöver det som är 

allra viktigast för honom/henne. Barnet behöver sina föräldrar. Föräldrar har en roll att i alla 

tillstånd hjälpa och vårda sitt barn vilket även följer med dem till sjukhuset (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Om föräldrarna får en god kontakt med sjukvårdspersonalen, kan det för 

föräldrarna kännas mindre smärtsamt när sjukvårdspersonalen tar över barnets omvårdnad. 

När familjer lever med sin största rädsla och inte får tillräckligt med delaktighet i barnets 

omvårdnad, kan ett lidande uppstå (Buell, 2008). När barnet lider påverkas hela familjen 

(Eriksson, 1994). 
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2.4 Katie Erikssons teori om lidande 

Erikssons (1994) teori om den lidande människan användes i studien. Troligtvis har alla 

människor någon gång under sitt liv känt någon form av lidande. Lidandet är en del av livet 

och alla människor kommer att känna av lidandet. Människor har dock inte möjlighet att välja 

när lidandet ska inträffa. Lidandet kan ses hos patienten men också hos patientens anhöriga, 

där de anhörigas lidande ibland anses vara svårare än patientens. Anhöriga som lider är i 

egentlig mening också patienter, som är i behov av hjälp och omvårdnad. Det kan vara svårt 

för anhöriga att lida tillsammans med patienten, eftersom de ofta vill visa sig starka. Att visa 

sitt lidande kan ge upphov till känslor av skuld och förtvivlan. En grund för god omvårdnad är 

medlidande. Medlidande innebär att ge en del av sig själv för att kunna hjälpa den andre 

människan. Det finns tre sorters lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande 

(Eriksson, 1994). 

 

2.4.1 Sjukdomslidande 

Sjukdomslidande är ett lidande som uppkommer i samband med sjukdom och den kroppsliga 

smärta sjukdomen förorsakar. Ett sjukdomslidande berör även ett själsligt och andligt lidande. 

Lidandet är den kroppsliga smärtan som människan upplever i helhet. Ett själsligt och andligt 

lidande beror på människans upplevelser av skam och förnedring relaterat till sin sjukdom och 

behandling. Skam och förnedring kan upplevas av patienten själv, men även genom att 

sjukvårdspersonal använder sig av fördömande attityder (Eriksson, 1994). 

 

2.4.2 Vårdlidande 

Vårdlidande uppstår när patienten lider i relation till vårdsituationen. Ett vårdlidande kan 

uppstå när patientens värdighet kränks genom att sjukvårdspersonalen utövar straff och 

fördömelse.  När sjukvårdspersonal nonchalerar patientens frågor eller genom att inte se 

människan, kan värdigheten kränkas. Patientens egenvärde fråntas när kränkning äger rum. 

När patienten uppfattas som jobbig av sjukvårdspersonalen, kan det hända att 

sjukvårdspersonalen utövar straff och fördömelse mot patienten. Utnyttjande av maktposition 

kan förekomma. Om sjukvårdspersonalen utnyttjar sin maktposition, kan det innebära att 

patienten gör handlingar han/hon själv aldrig hade valt att göra (Eriksson, 1994). 

 

2.4.3 Livslidande 

Livslidande utgör det lidande som berör hela patientens livsvärld till följd av sjukdom och 

behandling. Lidandet innefattar att leva och att inte leva. Lidande kan även påverka 
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människan socialt, att vara människa bland andra människor. Människan står inför ett lidande 

där det självklara i livet tas ifrån henne/honom (Eriksson 1994). 

 

3. Begreppsdefinition 

För att klargöra vår definition av ett antal begrepp, följer nedan en redogörelse för 

definitionerna. Begreppen som valts att förtydliga är: cancer, barncancer, föräldrar, 

sjukvårdspersonal, erfarenhet och önskning. 

 

3.1 Cancer 

Cancer är en elak sjukdom där sjuka celler delar och sprider sig utan stopp 

(Barncancerfonden, 2011a; Björk, 2009) 

 

3.2 Föräldrar 
Med föräldrar avser vi de vuxna personer som har vårdnaden om barnet när det är sjukt såväl 

friskt.  

 

3.3 Sjukvårdspersonal 
I denna studie avses läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som sjukvårdspersonal. 

 

3.4 Erfarenhet 
Med erfarenhet avser vi i denna studie upplevda händelser och kunskap funnen ur sådana 

händelser.   

 

3.5 Önskning 
I denna studie innefattar önskning något föräldrarna kan hoppas på, något föräldrarna vill ha. I 

vissa fall kan önskningens betydelse också övergå i något föräldrarna förväntar sig att få.  

 

4. Syfte 

Syftet är att belysa föräldrars erfarenheter och föräldrars önskningar från sjukvårdspersonalen, 

när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus.  

 

5. Problematisering 

Det är inte enbart barnet som behöver vård och omsorg när han/hon drabbas av cancer. Hela 

familjen påverkas när en familjemedlem blir sjuk (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 
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Familjen påverkas ofta genom att lidande uppstår hos en eller flera familjemedlemmar 

(Eriksson, 1994). Då föräldrarna oftast binder samman den familj de skapat, kan deras sätt att 

hantera sjukdomen och lidandet, förmodligen smitta av sig på övriga familjemedlemmar. På 

sjukhuset möter föräldrarna ständigt sjukvårdspersonal. Hur sjukvårdspersonalen bemöter 

föräldrarna kan påverka föräldrarnas upplevelse av barnets sjukvårdstid och hanteringen av 

lidandet. Vad önskar föräldrarna från sjukvårdspersonalen? Hur kan sjukvårdspersonalen veta 

vad föräldrarna önskar av dem? Studien avser att förhoppningsvis bidra till omsorgsfull 

omvårdnad för föräldrarna, då deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus. Med en ökad 

förståelse för vad föräldrar önskar från sjukvårdspersonalen, skulle god omvårdnad för 

föräldrarna underlättas och förhoppnings ett lidande minskas. 

 

6. Frågeställningar 

Vilka erfarenheter får föräldrar i samband med barnets sjukhusvård? 

Vad önskar föräldrar från sjukvårdspersonalen då deras barn vårdas på sjukhus? 

 

7. Metod 

Studien är en systematisk litteraturöversikt. En systematisk litteraturöversikt innefattar ett 

systematiskt sökande, granskande och sammanställande av litteratur inom ett valt 

problemområde (Forsberg & Wengström, 2008). Texten nedan redovisar de tillvägagångssätt 

som använts för metoden.  

 

7.1 Databaser i sökförfarande                 

Studien utgår från vetenskapliga artiklar publicerade i Cinahl, PsycINFO och PubMed. I 

Cinahl publiceras artiklar med innehåll inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi. 

PubMed publicerar artiklar inom medicin och omvårdnad. PsycINFO publicerar artiklar 

innehållande psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2008). I Cinahl användes suggest terms för att få förslag på relevanta ämnesord. I PubMed 

användes MESH- termer för att göra sökningen till den mest optimala. MESH är en 

förkortning av medical subject headings. Genom att använda MESH går det att få förslag på 

användbara ämnesord (Forsberg & Wengström, 2008). När sökningen på PsycINFO gjordes 

användes thesaurus. Det innebar att vi fick fram en ämnesordlista. Vid ämnesordlistan valde 

vi relevancy rank.  
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7.2 Inklusionskriterier 

Ett inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. I Cinahls och 

PsycINFOs databas benämns vetenskapligt granskade artiklar som peer- reviewed. I PubMed 

var det inte möjligt att välja peer-reviwed. Om artiklarna i PubMed var vetenskapligt 

granskade letades i efterhand upp i Ulrich´s Periodicals Directory. Barncancer var ytterligare 

ett inklusionskriterie. Ariklarna i databaserna åldersbegränsades till childhood neoplasm 

(Cinahl) alternativt birth-eighteen years (PubMed) alternativt noll till tolv år och tretton till 

sjutton år (PsycINFO). Etiskt granskade artiklar inkluderades i studien. Ett ytterligare 

inklusionskriterie var att föräldrars åsikt skulle belysas. Artiklar kunde inkluderas från det att 

det cancerdrabbade barnet fått sin diagnos till avslutad behandling. Friskförklarade barn 

inkluderades också i studien. Artiklar skrivna på svenska eller engelska fick inkluderas i 

studien. 

 

7.3 Exklusionskriterier 

Barn som avlidit på grund av sin cancer exkluderades från studien. Artiklar publicerade före 

år 2000 och artiklar skrivna på andra språk än engelska och svenska exkluderades. 

 

7.4 Beskrivning av sökförfarandet i databasen Cinahl 

En beskrivning av sökförfarandet ges för att underlätta förståelsen för denna studie. Initialt 

gjordes en provsökning i Cinahls databas för att undersöka om det fanns tillräckligt med 

forskning kring området. Sökorden som sedan valdes var childhood neoplasms, parents och 

support psychosocial (se bilaga ett). Sökorden söktes först var för sig. Major concept lades till 

på childhood neoplasms, som var det första sökordet. Major concept användes för att hitta 

artiklar med nyckelordet childhood neoplasms. I den enskilda sökningen på parents, kryssades 

både major concept och explode för. Explode användes för att få en bredare sökning på 

sökordet. Support psychosocial var det tredje sökordet, där både major concept och explode 

valdes till. Till en början söktes det enbart på support, men fick förslag av Cinahl på support 

psychosocial. Support psychosocial blev mer relevant att använda när databasen angav 

sökordet. Enskilda sökningar på sökorden gav många artikelträffar. Istället valdes en 

kombination av alla tre sökord; childhood neoplasms, parents och support psychosocial. Vid 

kombinationen av sökorden användes AND. AND används för att begränsa en sökning och 

därmed ge ett mer preciserat resultat (Forsberg & Wengström, 2008). När alla sökorden var 

kombinerade fick vi ett sökningsresultat på tjugofyra artiklar. En årtalsbegränsning och en 



 

8 
 

språkbegränsning gjordes och ett resultat på tjugo artiklar återstod. För att få artiklar med 

relevans för studien, lästes först titeln. I Cinahl lästes tjugo titlar. Då titeln klart och tydligt ej 

överensstämde med syftet för studien exkluderades artikeln. Nästa steg blev att läsa 

artiklarnas abstrakt; femton abstrakt lästes. De abstract som speglade studiens syfte lästes 

sedan i fulltext. Artiklar vars abstract ej stämde överens med studiens syfte exkluderades. Av 

de femton artiklarna vars abstrakt lästes, gick tretton vidare till att bli lästa i fulltext. De 

artiklar vars fulltext överensstämde med studiens syfte, i detta fall sex stycken, gick vidare till 

kvalitetsgranskning. Alla sex artiklarna gick igenom kvalitetsgranskningen och inkluderades i 

studien. 

 

7.5 Beskrivning av sökförfarandet i databasen PubMed 

I PubMed användes sökorden; neoplasms, attitude of health personell och family (se bilaga 

två). Enskilda sökningar på orden gjordes. Restrict to major topic kunde användas för att göra 

ett specifikt sökord till nyckelord. Alla sökord innehöll restrict to major topic. Enskilda 

sökningar gav många träffar vilket gjorde att sökorden istället kombinerades. Sökorden 

kombinerades genom att söka med AND. En träff på fyrtioen artiklar blev resultatet. En 

årtalsbegränsning, åldersbegränsning och språkbegränsning gjordes. Resultat på sökningen 

blev tretton artiklar. Tio av tretton artiklar var veteskapligt granskade. Titeln lästes på de tio 

artiklar som återstod. Av de tio titlarna stämde åtta stycken titlar överens med studiens syfte 

och de här artiklarnas abstrakt lästes. Fem stycken av de åtta artiklar vi läst abstraktet på gick 

vidare till läsning i fulltext. Slutligen var det en av de fem artiklarna som överensstämde med 

studiens syfte och gick därför vidare till kvalitetsgranskning, där den också gick igenom.  

 

7.6 Beskrivning av sökförfarandet i databasen PsycINFO 

Sökorden i PsycINFO var; parental attitudes, neoplasms och pediatrics (se bilaga tre). Var och 

ett av sökorden söktes var för sig. Sökorden parental attitudes och neoplasms söktes 

tillsammans med explode och major concept. Även i PsycINFO valdes att få en bred sökning, 

där av användes explode i de fall det var möjligt. Till sökordet pediatrics valdes enbart major 

concept. Att söka på ett sökord gav många artikelträffar. En kombination valdes av alla tre 

sökord; parental attitudes, neoplasms och pediatrics genom att söka med AND. Det gav ett 

resultat på arton träffar. Åldersbegränsning, årtalsbegränsning och språkbegränsning gjordes. 

Tio artiklar blev vårt slutresultat av sökningen. Titeln lästes på de tio artiklar sökningen gav. 

Av de tio titlarna stämde åtta stycken titlar överens med studiens syfte. De åtta artiklarnas 

abstrakt lästes. Fyra stycken av de åtta artiklar vi läst abstraktet på gick vidare till läsning i 
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fulltext. Två av de fyra artiklarna som lästes i fulltext, överensstämde med studiens syfte och 

gick därför vidare till kvalitetsgranskning. Båda artiklarnas kvalité var tillräcklig för att gå 

igenom kvalitetsgranskningen.  

 

7.7 Kvalitetsgranskning 

För kvantitativa artiklar användes en modifierad granskningsmall (se bilaga fyra) utifrån 

Willman och Stoltz (2006). De kvalitativa artiklarna granskades med hjälp av en modifierad 

version av Forsbergs och Wengströms (2008) granskningsmall (se bilaga fem). Artiklarna 

kvalitetsgranskades individuellt. Granskningen av kvalitativa och kvantitativa artiklar 

utformades med hjälp av ett poängsystem där JA och NEJ var möjliga svarsalternativ. JA-

frågor belönades med ett poäng, NEJ-frågor tilldelades noll poäng. I de modifierade 

kvalitativa och kvantitativa granskningsmallarna fanns en maximal summa på tjugotre poäng. 

För att inkluderas i studien krävdes minst sjutton poäng. Medelkvalité tilldelades till de 

artiklar vars slutsumma uppnådde sjutton till tjugo poäng. Artiklar över tjugo poäng ansågs ha 

hög kvalité. Två artiklar innehöll mixad metod av kvalitativa och kvantitativa metoder. Det 

resulterade i att en modifierad mixad granskningsmall gjordes (se bilaga sex). Den mixade 

granskningsmallen hade en maximal summa på sjutton poäng. För att inkluderas i studien 

krävdes minst tolv poäng. Medelkvalité tilldelades till de artiklar vars slutsumma uppnådde 

tolv till femton poäng. Artiklar över femton poäng ansågs ha hög kvalité. En individuell 

helhetsbedömning gjordes på varje artikel, efter att frågorna på granskningsmallen blivit 

besvarade. Helhetsbedömningen gjordes för att få en översikt av artikelns kvalitetsinnehåll 

när JA- och NEJ frågor inte ansågs tillräckligt täckande. Resultaten av de modifierade 

granskningarna presenteras i artikelmatrisen (se bilaga åtta). 

 

7.8 Dataanalys 

Artiklarna valdes att analyseras med hjälp av inspiration från Forsberg & Wengströms (2008) 

innehållsanalys. Analysen presenteras i bilaga sju. Analysen av resultatet påbörjades när 

artiklarna blivit lästa i helhet ett flertal gånger. Med syftet som utgångspunkt i studien, togs 

meningsenheter ut. Alla artiklars resultat analyserades var för sig och sedan gjordes en 

jämförelse, för att se om samma slutsats dragits (Segesten, 2006). De inkluderade artiklarna 

var skrivna på engelska. En översättning av meningsenheterna blev nästa steg. Översättningen 

gjordes tillsammans för att förhoppningsvis öka trovärdigheten i översättningen. Vidare 

kondenserades meningsenheterna till en överblickbar mindre textmassa. En fördel var att 
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sammanställa väsentlig information i artiklarna för att skapa en bättre överblick (Segesten, 

2006). Viktig information i innehållet ska inte gå förlorat. En gemensam kondensering 

gjordes för att resultatet skulle presenteras som trovärdigt och tillförlitligt (Lundman & 

Graneheim, 2008). Efter kondenseringen skrevs de meningar som var relevanta upp från varje 

artikel och klipptes sedan ut. De kondenserade meningarna som berörde samma ämne från 

samtliga artiklar matchades ihop. Följande teman framkom: information, bekräftelse och tillit. 

 

7.9 Etiskt resonemang 

I en systematisk litteraturöversikt är det av värde att inkludera artiklar vilka har blivit 

godkända av en etisk kommitté eller innehåller ett resonemang kring etiska aspekter. De 

artiklar och resultat som framkommit från de inkluderade artiklarna ska presenteras och 

redovisas. En etisk aspekt är att presentera alla artiklars resultat oavsett om vissa artiklar 

motsäger andra artiklars resultat (Forsberg & Wengström, 2008). Vid genomförandet av 

kvalitetsgranskningen kontrollerades det om alla artiklar hade ett etiskt resonemang. 

Majoriteten av artiklarna innehöll ett etiskt resonemang. I en artikel framgick det dock inte 

tydligt om det fördes ett etiskt resonemang. Efter läsning av artikeln ett flertal gånger kunde 

ett etiskt resonemang tydas, när författarna beskriver hur de gått till väga i urvalsprocessen. 

 

8. Resultat 

Resultatet av artiklarna presenteras i nedanstående text, i form av de teman som framkom. De 

teman som framkom var: information, bekräftelse och tillit. Det framkom också sub-teman till 

varje huvudtema. Redovisning av sub-teman sker under varje huvudtema.  

 

8.1 Information 

Information var ett genomgående huvudtema i alla artiklar. Artiklarna präglades av föräldrars 

erfarenheter av information. Artiklarna innehöll också föräldrars önskningar och behov av 

information. Det fanns både positiva och negativa upplevelser av information. Nedan följer en 

redogörelse av de resultat som rörde information. 

 

8.1.1 Föräldrars positiva erfarenheter av information  

När föräldrar får besked att deras barn har cancer uppstår det frågor och rädsla om framtiden. 

Föräldrarnas rädsla och brist på kunskap gör att de vänder sig till sjukvårdspersonalen för att 

få svar och hjälp (Kerr, Harrison, Medves, Tranmer & Fitch, 2007). Föräldrars erfarenhet var 
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att information var av värde för att skapa kunskap om barnets sjukdom (Ringnér, Janson & 

Graneheim, 2011). Föräldrar önskade förklaringar till varför cancern drabbat deras barn och 

vad som orsakat att barnet fick cancer (Kerr et al. 2007). När sjukvårdspersonal gav realistisk 

information uppstod enligt föräldrarna en förståelse för barnets cancer (Tremolada, Axia, 

Pillon, Scrimin, Capello & Zanesco, 2005). Sjukvårdspersonalen informerade föräldrarna om 

chanserna för en lyckad respektive inte lyckad behandling. Information om behandling ansåg 

föräldrarna vara betydelsefullt (Kerr et al. 2007). När föräldrar upplevde sig välinformerade 

minskade känslan av hjälplöshet. De kände sig istället säkra och trygga (Ringnér et al. 2011). 

 

Föräldrar tog lättast emot information när den gavs i en lugn miljö avskilt från barnet 

(Ringnér et al. 2011). Föräldrar uppgav en förståelse av informationen när mängden var 

anpassad till deras möjlighet att ta till sig den (Mitchell, Clarke, & Sloper, 2006). Information 

gavs till föräldrarna för att de skulle kunna fatta de bästa möjliga besluten för deras 

cancersjuka barn (Deatrick, Angst & Moore, 2002). Majoriteten av föräldrarna var nöjda med 

den medicinska informationen (Mitchell et al. 2006).  

 

8.1.2 Föräldrars erfarenheter och önskningar av kontinuitet 

Kontinuerlig information till föräldrarna krävdes för att förstå kunskapen i den information 

som sjukvårdspersonalen berättade om (Ringnér et al. 2011; Kerr et al. 2007). Föräldrar 

önskade en egen tilldelad sjukvårdare de kunde vända sig till angående information. En 

enskild sjukvårdare var av värde för att våga ställa de frågor som de i annat fall inte vågat 

ställa (Kerr et al. 2007). Kontinuitet till en sjukvårdare gjorde att trygghet och säkerhet 

uppstod för föräldrarna (Ringnér et al. 2011).  

 

8.1.3 Föräldrars erfarenheter av bristfällig information 

Informationen blev bristfällig när sjukvårdspersonalen använde sig av det medicinska språket. 

Det gjorde att föräldrarna fick svårigheter att förstå (Ringnér et al. 2011). Föräldrarna 

upplevde sjukvårdspersonalens information som bristfällig när de inte tog sig tid till att berätta 

vad som hände deras barn (Neil-Urban & Jones, 2002). Föräldrarna hade svårt att veta om de 

mottagit tillräcklig information och om den var relevant eller inte (Deatrick et al. 2002). När 

föräldrarna upplevde att de fått för lite information från sjukvårdspersonalen, vände de sig 

åter till sjukvårdspersonalen för att få ytterligare information (Pöder & Von Essen, 2009). 

Föräldrarna upplevde det jobbigt att behöva tjata till sig information. Föräldrarna fick ofta en 

känsla av att sjukvårdspersonalen uppfattade dem som tjatiga (Huang, Mu & Chiou, 2008; 
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Pöder & Von Essen, 2009; Ringnér et al. 2011 & Tremolada et al. 2005). Föräldrarna ville 

dock inte känna sig påträngande (Tremolada et al. 2005).  

 

Inta information under rätt tillfälle var något föräldrarna erfarit betydelsefullt för att känna 

trygghet (Mitchell et al. 2006). Föräldrar uppskattade inte att motta information efter ett 

negativt besked om barnets cancerdiagnos. Om informationen gavs under negativa 

förutsättningar hade föräldrarna svårt att ta till sig den (Ringnér et al. 2011). Bristfällig 

information gjorde att föräldrar beskyllde sig själva. De trodde det var deras gen eller leverne 

som orsakat barnet dess cancer (Neil-Urban & Jones, 2002). Utelämnad information kunde 

leda till att föräldrarna kände rädsla (Ringnér et al. 2011). 

  

8.2 Bekräftelse 

Bekräftelse var ett genomgående huvudtema i alla artiklar. Artiklarna nämnde inte alltid 

bekräftelse ordagrant i texterna, dock framgick temat ändå klart och tydligt i alla artiklar. Alla 

föräldrar kände behovet av att känna bekräftelse från sjukvårdspersonalen. Bekräftelsen 

uttrycktes i olika former. Både positiva och negativa erfarenheter uttrycktes. Den bekräftelse 

föräldrarna önskade från sjukvårdspersonalen berörs också. En redogörelse för resultatet av 

bekräftelse redovisas i texten nedan.   

 

8.2.1 Bekräftelse i form av stöd 

Föräldrarna ansåg stöd som en viktig aspekt för att känna bekräftelse (Deatrick et al. 2002). 

Föräldrarna upplevde att det krävdes ett stöd från sjukvårdspersonalen för att själva kunna 

möta de problem som fanns (Kerr et al. 2007). Stöttning från sjukvårdspersonalen ökade 

föräldrarnas hopp om att deras barn skulle tillfriskna (Ringnér et al. 2011). Föräldrarna 

uppnådde en känsla av hopp när de fick stöd från en specifik sjukvårdare (Kerr et al. 2007). 

Föräldrarna ville ha det bekräftat från sjukvårdspersonalen, att det var okej att vända sig till 

dem och ställa frågor när de ville (Ringnér et al. 2011). Föräldrarna önskade att dela sin oro 

med andra människor. De sökte efter bekvämlighet och förståelse (Norberg, Lindblad & 

Boman, 2006). Föräldrarna önskade någon att prata med (Pöder & Von Essen, 2009). En 

positiv påverkan av stöd var att föräldrar kände sig mindre stressiga i stressfulla situationer 

(Norberg et al. 2006). Sjuksköterskan var den person föräldrarna träffade oftast av 

sjukvårdspersonalen. Ett större stöd från enbart sjuksköterskan var därför viktigt för 

föräldrarna. Sjuksköterskan kunde underlätta föräldrarnas kommunikation till läkaren (Huang 



 

13 
 

et al. 2008). Det föräldrarna efterfrågade och saknade, var ett stöd kring de komplikationer 

som kunde uppstå från barnets cancerbehandling (Mitchell et al. 2006). 

 

8.2.2 Bekräftelse i form av tillgänglighet 

Stressfulla situationer krävde att föräldrar fick bekräftelse i form av tillgänglighet från 

sjukvårdspersonalen. Föräldrar uppgav att tillgänglighet var, när sjukvårdspersonalen tog sig 

tid och visade vilja att hjälpa (Pöder & Von Essen, 2009). Föräldrars önskan om tillgänglighet 

uppfylldes när sjukvårdspersonalen lyssnade till deras behov (Huang et al. 2008). För att öka 

föräldrarnas omvårdnad behövde de känna att sjukvårdspersonalen var tillgänglig. När 

sjukvårdspersonalen visade tillgänglighet kände föräldrarna sig sedda. Föräldrarna kände då 

att sjukvårdspersonalen inte enbart brydde sig om det cancersjuka barnets omvårdnad, utan att 

även deras (Pöder & Von Essen, 2009). Något som framgick när tillgänglighet var i fokus, var 

att det fanns skillnader på tillgänglighet sjukvårdspersonalen emellan. Föräldrar ansåg sig mer 

nöjda med sjuksköterskans tillgänglighet än läkarens. Föräldrarna ansåg att sjuksköterkorna 

kunde möta dem på ett annat plan, än vad läkarna kunde (Huang et al. 2008). 

 

8.2.3 När bekräftelse, stöd och tillgänglighet inte uppnåddes 

När föräldrar inte hade någon sjukvårdspersonal att vända sig till, uppnåddes rädsla och 

otrygghet (Kerr et al. 2007). Att bli förbisprungen gjorde att föräldrar kände sig otrygga 

(Pöder & Von Essen, 2009). Föräldrarnas känsla av rädsla uppstod när de fick vänta och fick 

därmed ingen bekräftelse. Väntan på sjukvårdspersonal gjorde att föräldrarna inte fick det 

stöd de ville ha (Kerr et al. 2007). Upplevelsen av att inte bli sedd infann sig när 

sjukvårdspersonalen rusade förbi föräldrarna i korridoren. Föräldrarna upplevde att de kände 

sig ovälkomna (Ringnér et al. 2011). Föräldrarna kände sig också ensamma och övergivna 

(Kerr et al. 2007). När sjukvårdspersonalen uppfattades som stressiga upplevde föräldrarna 

varken stöd, tillgänglighet eller bekräftelse (Deatrick et al. 2002). 

 

8.2.4 Fäders erfarenhet av bekräftelse 

I en artikel är fäders erfarenheter av bekräftelse från sjukvårdspersonalen i fokus (Neil-Urban 

& Jones, 2002). Fadern blir ofta den bortglömda familjemedlemmen. Fadern förväntas bära 

upp familjen, inte bara ekonomiskt utan genom att vara stark och finnas till för resterande 

familjemedlemmar. När ett barn drabbas av cancer upplever fadern i familjen enorm stress. 

Fäderna känner att det ofta förväntas av dem att de att de inte ska visa några känslor. De 

gömmer sin smärta och gråter när de är ensamma. Fäderna vill vara starka för deras familj, 
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särskilt för moderns skull. Vad fäder önskade höra från sjukvårdspersonalen var att de också 

får visa känslor och vara ledsna. Fäderna önskade också att de hade fått bekräftelse i form av 

stöd. Fäderna önskade att sjukvårdspersonalen hade sett dem. Fäderna hade velat ha egen tid 

med sjukvårdspersonalen för att få det stöd de önskade och för att kunna vara den starka i 

familjen. Det är av stor vikt att hela familjen får det stöd och omvårdnad som varje individ 

behöver när ett barn drabbas av cancer (Neil-Urban & Jones, 2002). 

 

8.3 Tillit 

Tillit var ett genomgående huvudtema i alla artiklar. Precis som bekräftelse, nämndes inte 

tillit alltid ordagrant i artiklarna. Dock var det inte någon tvekan i detta fall heller om att tillit 

var ett huvudtema. Tilliten berördes både på ett sätt som att tvingas lita på någon annan och 

dess kunskap, men också hur tilliten kan påverka tryggheten. En redogörelse av resultatet för 

föräldrars erfarenheter och önskningar i samband med tillit redovisas nedan.  

 

8.3.1 Föräldrar erfarenheter av att lägga över sin tillit till sjukvårdspersonalen 

När barnet drabbats av cancer, rasar den värld som föräldrarna byggt upp för att kunna skydda 

sitt barn (Kerr et al. 2007). För föräldrarna är barnet det mest betydelsefulla de har och de 

skulle aldrig låta något hända barnet (Neil-Urban & Jones, 2002). Väl på sjukhus kände sig 

föräldrarna tvungna att lämna över ansvaret och sin tillit till sjukvårdspersonalen. Ombytta 

roller ägde rum när sjukvårdspersonalen istället fick lära föräldrarna hur barnet skulle skyddas 

(Kerr et al. 2007). Föräldrarna förlitar sig oftast mycket på sjukvårdspersonalen, eftersom de 

försöker rädda deras barns liv. Är det någon som kan rädda föräldrarnas barn, är det 

sjukvårdspersonalen (Huang et al. 2008). Majoriteten av föräldrarna uttryckte det ändå jobbigt 

att inte längre känna kontroll och att behöva lägga över all tillit till någon annan (Kerr et al. 

2007). Trots allt är det ändå sjukvårdspersonalen som hjälper föräldrarna att behålla sin tillit 

och sitt hopp om att allt ska bli bra igen (Huang et al. 2008).  

 

8.3.2 Föräldrars tillit till medicinsk kunskap 

Föräldrarna kände sig hjälplösa när deras barn drabbades av cancer och litade ofta blint på 

sjukvårdspersonalen. Föräldrarna berättade att de lät sjukvårdspersonalen göra vad de ville, så 

länge de påstod att det skulle hjälpa barnet att bli friskare (Deatrick et al. 2002).  Överlag 

litade föräldrarna på den medicinska vården. Föräldrarna påstod att det berodde på att 

sjukvårdspersonalen besatt mycket kunskap. Om det visade sig vara något 

sjukvårdspersonalen inte kunde, var de duktiga på att ta reda på det (Tremolada et al. 2005). 
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Läkaren hade mer kunskap om barnets sjukdom och detta gjorde att föräldrarna ansåg att det 

var lättare att lita på läkaren än på sig själva (Deatrick et al. 2002). Tilliten till 

sjukvårdspersonalen emellan skiljde sig åt. Tilliten var störst till sjuksköterskorna eftersom de 

visade sig ha bra kunskap om barnets mediciner. Föräldrarna upplevde att sjuksköterskorna på 

ett bra och enkelt sätt, kunde förklara medicinernas funktion, effekter och biverkningar 

(Ringnér et al. 2011). Det visade sig att föräldrarna ofta var mycket nöjda med 

sjukvårdspersonalens kunskaper (Pöder & Von Essen, 2009). Vad föräldrar ansåg jobbigt var 

att ta beslut om barnets behandling, eftersom de inte ansåg sig ha den kunskapen. Det gjorde 

att föräldrarna många gånger önskade att läkarna skulle ta beslut om barnets behandling åt 

dem (Deatrick et al. 2002). De tillfällen då föräldrarnas tillit minskade till 

sjukvårdspersonalen, var då sjukvårdspersonalen inte verkade ha den medicinska kunskap 

som föräldrarna förväntade sig (Ringnér et al. 2011). 

 

8.3.4 Tillit i form av trygghet 

Förtroende för sjukvårdspersonalen uppstod när föräldrarna uppfattade sjukvårdspersonalen 

som hjälpfulla. Något som föräldrarna funnit positivt var när de kände tillhörighet och 

gemenskap. När sjukvårdspersonalen skapade en känsla av gemenskap, kände föräldrarna 

trygghet (Tremolada et al, 2005). Föräldrarnas förtroende för sjukvårdspersonalen ökade när 

de såg till hela familjens omvårdnad och gav den hjälp de behövde (Huang et al, 2008). 

Delaktighet var en viktig aspekt för att föräldrarna skulle känna förtroende och trygghet. 

Föräldrar upplevde delaktigheten som positiv när de fick vara med och bestämma. Föräldrarna 

hade en talan som respekterades av sjukvårdspersonalen (Mitchell et al, 2006). 

9. Diskussion 

En diskussion av resultat och metod presenteras i nedanstående text.  

 

9.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att ställas mot Erikssons (1994) teori om lidande, samt annan vald 

omvårdnadslitteratur. Vi använde oss av denna teori för att den beskriver lidande som något 

individuellt och som kan drabba andra utöver patienten. När Eriksson påpekar att anhöriga 

kan lida lika mycket som patienten och att de anhöriga även kan ses som patienter, ser vi en 

tydlig koppling till studiens syfte. Studiens syfte fokuserar på anhöriga - föräldrarna. Teorin 

valdes också för att vi hade ett intresse av att studera om och hur föräldrar lider, relaterat till 

att deras cancersjuka barn får omvårdnad och behandling på sjukhus. Vi anser att den valda 
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teoretiska referensramen passar väl, för att den utgår ifrån en individuell upplevelse av 

lidandet samt att det finns olika behov som bör tillgodoses för hanteringen av detta. Vi ser ett 

tydligt samband i resultatet då alla föräldrar erfor ett lidande som de önskade få 

uppmärksammat av sjukvårdspersonalen.  

 

De vi funnit mest intressant i resultatet kommer att diskuteras i denna resultatdiskussion. Mest 

framträdande för studiens syfte var sjukdomslidandet och vårdlidandet. Livslidandet kommer 

därför bara beröras kort. I studiens syfte framgår det ett sjukhusperspektiv. Sjukdomslidandet 

och vårdlidandet har stark koppling till den omvårdnad som ges under sjukhustiden. 

Livslidandet ser vi som en process som har sin största fokus i livet utanför sjukhuset. Vi anser 

också att livslidandet kan komma att bli en följd av sjukdomslidandet och vårdlidandet. 

Därför kommer fokus läggas på sjukdomslidandet och vårdlidandet. 

 

9.1.1 Livslidande 

När ett barn drabbas av cancer rasar den värld som barnets föräldrar byggt upp (Kerr et al. 

2007). Föräldrarna till det cancersjuka barnet känner ett behov av att dela sin oro med andra 

människor (Norberg et al. 2006). Framförallt känner föräldrarna att de vill ha någon att prata 

med (Pöder & Von Essen, 2009).  Då någon drabbas av sjukdom och ohälsa blir hela 

människans livssituation påverkad. Allt som tidigare varit självklart, är inte längre det. Den 

normala vardagen rubbas och tas ifrån oss då sjukdom uppstår (Eriksson, 1994). Vår tolkning 

av livslidandet innefattar ett lidande som påverkar människans liv, utöver den tid som 

spenderas på sjukhus. Livslidandet finns med oss vart vi än befinner oss. Att kunna söka tröst 

hos någon annan än sjukvårdspersonalen, tror vi kan vara bra. Att ha någon utomstående att 

prata med, kan ibland vara att föredra framför sjukvårdspersonalen. När sjukdom inträffar 

behöver vi någon som kan uppmärksamma de lidande som uppstår genom att ge tröst 

(Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Sjukvårdspersonalen skulle kunna bidra med ett visst 

stöd under sjukhustiden. Dock tror vi att det kan vara bra att ha någon som tar över 

stöttningen när föräldrarna inte befinner sig på sjukhuset. Det kan till och med vara så att 

föräldrarna behöver tid för varandra och övriga familjemedlemmar. Tid för familjen att själva 

prata om deras tankar kring cancern som berör allas liv.  

 

Enligt de inkluderade artiklarna fanns det även beskrivet andra påverkningar på vardagslivet. 

Det togs bland annat upp att ekonomiska problem uppstod när cancern drabbat familjen. Det 

förkunnades också att många föräldrars sociala liv helt och hållet uteslöts då deras barn 
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drabbades av cancer. Anledningen till att föräldrarnas ekonomiska problem och uteslutna 

sociala liv inte togs upp i resultatet, var för att vårt syfte endast innefattar föräldrarnas 

erfarenheter och upplevelser av barnets sjukhustid. Dock vill vi starkt påpeka att vi inte anser 

att livslidandet är mindre betydelsefullt än sjukdomslidandet och vårdlidandet. Tvärtom 

tänker vi att livslidandet kan innebära det största och längsta lidandet för föräldrarna. Även då 

barnet kanske friskförklaras tror vi att detta lidande kan finnas kvar hos föräldrarna, då deras 

liv förmodligen blivit påverkat för livet. 

 

9.1.2 Sjukdomslidande i relation till information 

Föräldrarna till det cancersjuka barnet förstår inte alltid varför deras barn drabbats av cancer. 

Föräldrarna söker ofta efter svaren hos sig själva. Många av föräldrarna tror att de kan ha varit 

orsaken till varför barnet fick cancer (Neil-Urban & Jones, 2002). Sjukdomslidandet kan 

förklaras på många sätt. Ett sätt att se på sjukdomslidandet är genom att se till det själsliga 

lidandet. Det själsliga lidandet grundas i det vi upplever och erfar. Det själsliga lidandet kan 

skapas då vi känner en känsla av skam och skuld. Det själsliga lidandet kan också orsakas av 

det patienten upplever i samband med sjukdomen och behandlingarna (Eriksson, 1994). Vi 

anser att föräldrarna i ett tidigt skede i barnets sjukdom, behöver få klar och tydlig 

information. Tidig information, förklarat på ett enkelt sätt, med ett enkelt språk, skulle kunna 

leda till att ett onödigt lidande minskas eller helt och hållet elimineras. Tingström (2009) 

skriver att sjuksköterskan ska kunna se till att patient och föräldrar förstår den givna 

informationen. Vi tycker att det är särskilt viktigt att sjukvårdspersonalen klargör de 

medicinska bitarna om orsaken till uppkomsten av cancern. Ingen förälder ska behöva känna 

skam och skuld grundad på sin egna falsk tro och möjligtvis sjukvårdspersonalens bristande 

information.   

 

9.1.2.1 Sjukdomslidande i relation till informationsplats 

Föräldrarna önskade ofta få information förklarad på en lugn och avskild plats. En del av 

sjukvårdspersonalen gav information då både föräldrarna och det cancersjuka barnet var 

närvarande. Föräldrarna ansåg dock att all information inte lämpade sig att få i barnets 

närvaro (Ringnér et al. 2011). Att använda gemensamma utrymmen kan i vissa fall inge en 

känsla av förnedring och skam. Det är sjukvårdssystemets ansvar att se till att inte detta sker 

(Eriksson, 1994). Vi anser att det finns tillfällen när det skulle kunna vara bra att ha hela 

familjen samlad för att motta viss sorts medicinsk information. Att ha hela familjen samlad 

skulle kunna skapa en känsla av samhörighet. Dessutom skulle det kunna vara skönt för 
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barnet att ha sina föräldrar närvarande då det inte alltid är lätt att ta till sig medicinsk 

information. Vi kan förstå att föräldrar vill ha viss information avskilt från barnet. Vi tänker 

oss att sådan information skulle kunna vara medicinsk information som handlar om 

behandlingsrisker, otäcka biverkningar och annan negativ medicinsk information. 

Sjukvårdspersonalen bör försöka se till föräldrars behov då någon i familjen vårdas på sjukhus 

(Enskär & Golsäter, 2009). Vi tror som Enskär och Golsäter (2009) att det är av betydelse att 

sjukvårdspersonalen respekterar föräldrarnas önskemål för att bidra till föräldrarnas 

omvårdnad. Vi tror också att lidandet skulle kunna minska när sjukvårdspersonalen svarar an 

på föräldrarnas behov.  

 

9.1.2.2 Sjukdomslidande i relation till fäders upplevelser 

Av de nio artiklar vi fått fram, utgav en sig att enbart beskriva fäders upplevelser. Vi fann det 

oerhört intressant, eftersom det uppenbarligen verkar finnas mycket negativa upplevelser av 

att vara fadern till det barn som har cancer. Frågan vi direkt ställer oss är varför de andra 

artiklarna inte berör fäders upplevelser? I artikeln uppgav fäder att de fått information 

tilldelad i andra hand. Med det menar fäder att sjukvårdspersonalen riktade informationen 

enbart till modern. Fäderna uppgav också att få informationen i andra hand gjorde att de 

kände sig bortglömda och skamsna (Neil-Urban & Jones, 2002). Att behöva be om mer 

information kan inge en känsla av skam (Eriksson, 1994). För att minska fäders lidande anser 

vi det otroligt viktigt att sjukvårdspersonlen ser till att båda föräldrarna får samma 

information. Allas lidande bör försöka lindras om så är möjligt. Att lindra andras lidande kan 

vara svårt, eftersom en del människors inte uttrycker sitt lidande särskilt tydligt (Dahlberg & 

Segesten, 2010). Vi har förståelse för att det skulle kunna vara svårt att se faderns lidande, då 

han ofta tar på sig rollen som den starke i familjen. Trots det ska sjukvårdspersonalen inte 

sätta honom i den sisten genom att inte rikta informationen till honom.  Vi anser att det är 

viktigt att fadern får veta att hans lidande bör och behöver lindras precis lika mycket som alla 

andras. Ingen familjemedlem ska behöva bära en tyngre ryggsäck än någon annan. 

 

9.1.3 Sjukdomslidande i relation till bekräftelse 

När ett barn drabbas av cancer, önskar föräldrarna till detta barn att få stöd och sitt lidande 

bekräftat från sjukvårdspersonalen (Deatrick et al. 2002; Mitchell et al. 2006; Pöder & Von 

Essen, 2009 & Ringnér et al. 2011). Smärtan i sjukdomslidandet är inte enbart kroppslig, utan 

upplevs som helhet (Eriksson, 1994). Vi tror att när barnet känner smärta på grund av sin 

sjukdom och/eller behandling, lider även föräldrarna. Barnets smärta orsakat av cancern och 
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det lidande den medför, påverkar inte bara barnet utan också föräldrarna. Sjukdomslidandet 

kan påverka alla. När en del i helheten påverkas, påverkas hela systemet (Öquist, 2008). Vi 

ser familjen som ett helt system, där av påverkas hela familjen då någon i familjen lider. Det 

är av betydelse att barnet får sitt lidande bekräftat, men även föräldrarnas. Vi tror att 

föräldrarna vill kunna stötta sitt barn i dess lidande, men samtidigt känner de också ett behov 

av stöd och omvårdnad. För att tillgodose en god omvårdnad skulle sjukvårdspersonal kunna 

försöka minska föräldrarnas lidande genom samtal. Ett vårdande samtal kan bekräfta det 

lidande som människor känner (Dahlberg & Segesten, 2010). Om alla familjemedlemmar får 

sitt lidande bekräftat tror vi familjen lättare kan finnas till och stötta varandra, framför allt det 

cancersjuka barnet. 

 

9.1.4 Sjukdomslidande i relation till tillit 

När föräldrarna inte förstod vad sjukvårdspersonalen försökte förklara, kunde föräldrarna 

ibland dra slutsatsen att sjukvårdspersonalen inte hade tillräckligt med medicinsk kunskap. 

När föräldrarnas förtroende för sjukvårdspersonalens brast, ökade föräldrarnas oro för deras 

cancersjuka barn (Deatrick et al. 2002 & Ringnér et al. 2011). Patienten kan känna sig kränkt 

när sjukvårdspersonal slarvigt eller nonchalant förklarar något. Extra kränkande kan det 

kännas för patienten då sjukvårdspersonalen nonchalerar de personliga och privata frågorna. 

Nonchalansen tillhör en bristande etisk karaktär (Eriksson, 1994). Patienten kan som tidigare 

nämnts i teoriavsnittet, vara föräldrarna. Vi anser att när sjukvårdspersonalen inte tar sig tid 

att förklara saker på ett enkelt och gediget sätt, skulle det kunna ge stora konsekvenser för 

föräldrarnas tillit till sjukvårdspersonalen. Tidigare forskning visar att bemötandet och 

kommunikationen mellan föräldrarna och sjukvårdspersonalen är av stor betydelse för att tillit 

ska kunna uppnås (Broberg, 2009). Vi tänker att tilliten minskar då oron hos föräldrarna ökar 

och därmed ökar också föräldrarnas lidande. Denna typ av lidande tycker vi är onödig och 

enkel att eliminera. Därför bör sjukvårdspersonalen alltid ha i åtanke att deras sätt att bemöta 

föräldrarna, skulle kunna medföra onödigt lidande. Vi tror att en god omvårdnad bör stärkas 

av att sjukvårdspersonalen alltid ta sig tid för att förklara medicinsk information på ett enkelt 

sätt. Risken för ett onödigt lidande skulle då kunna hindras, samtidigt som vi tror att tilliten 

lättare uppnås.  

 

9.1.5 Vårdlidande i relation till information 

Ibland kunde föräldrar anse sig få för lite information från sjukvårdspersonalen rörande 

barnets omvårdand. Det gjorde att föräldrarna kände sig påträngande när de istället fick 
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behöva be eller tjata till sig informationen från sjukvårdspersonalen (Huang et al. 2008; Pöder 

& Von Essen, 2009; Ringnér et al. 2011 & Tremolada et al. 2005). I teorin om lidandet påstås 

det att en snabb beröring kan ge dagen en guldkant. På samma sätt kan en utebliven blick ta 

bort gnistan av livslust och glädje (Eriksson, 1994). Innebörden av Erikssons (1994) ord, 

relaterar vi till att sjukvårdspersonalen skulle kunna göra det lilla extra som kan förgylla 

föräldrars dagar i den sjukhuspräglade tillvaron de lever i. När engagemanget från 

sjukvårdspersonalen inte framträder, kan vårdlidande infinna sig (Dahlberg & Segesten, 

2010). Ett kort varmt möte där föräldrarna får information, tänker vi skulle kunna ge dagen en 

guldkant. Vi anser att en förgylld dag skulle kunna vara när sjukvårdspersonalen stannar upp 

för ett ögonblick, i sitt arbete och ger föräldrarna enkel information. Extra information visar 

på engagemang från sjukvårdspersonalen och skulle kunna lugna föräldrars nerver för 

stunden. Vi tror att föräldrar till cancersjuka barn lever i ständig stress och att då få extra 

information utan att behöva be om det, gör att de kan känna sig mer till lags.  

9.1.5.1 Vårdlidande i relation till kontinuerlig information 

Det hände att föräldrarna fick en känsla av att sjukvårdspersonalen inte tog sig tid till att 

berätta vad som pågick med deras barns omvårdnad (Neil-Urban & Jones, 2002). Teorin om 

lidande tar upp att vård som blir utebliven kan bero på en bristande förmåga att bedöma och 

se vad patienten behöver (Eriksson, 1994). Vi gör en koppling till föräldrars behov av 

kontinuitet. Hjälplösa och oförstående föräldrar är oftast i behov av kontinuerlig information 

för att kunna uppfatta omvårdnaden kring deras barn. När det brister i kontinuiteten tror vi 

föräldrarna istället kan känna rädsla på grund av utebliven information. Föräldrarna ansåg 

också att kontinuerlig information var betydelsefullt för att kunna förstå och ta till sig 

informationen som sjukvårdspersonalen förmedlade (Ringnér et al. 2011). För en god 

omvårdnad har det betydelse att sjukvårdspersonalen även se föräldrarna som patienter 

(Eriksson, 1994). Vi menar att föräldrarna lider och blir utlämnade när deras barn drabbas av 

en dödlig sjukdom som cancer. Föräldrars lidande kan tänkas minska när de får information 

som de kan ta till sig och förstår.  

9.1.6 Vårdlidande i relation till bekräftelse 

När föräldrar blev förbisprungna av sjukvårdspersonalen, ansåg föräldrarna att det stöd och 

bekräftelse de sökte inte infann sig. Föräldrarna upplevde sig inte bli sedda av 

sjukvårdspersonalen (Kerr et al. 2007 & Ringnér et al. 2011). Att inte bli sedd kan göra att en 

kränkning av människans värdighet uppstår. Kränkningen kan också ske genom bristande 

etisk hållning eller genom att inte ”se” människan (Eriksson, 1994). Vi anser att föräldrars 

http://9.1.5.1/
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lidande skulle kunna öka om de inte får gensvar från sjukvårdspersonalen. Om föräldrarna 

kan få bekräftelse om att sjukvårdpersonalen har sett dem, minskar troligtvis lidandet. Om vi 

relaterar etiken till att inte bli sedd, kan vi ställa oss frågan om sjukvårdspersonalen inte borde 

bekräfta alla människor som lider? Bekräftelse till föräldrarna skulle kunna ske genom att 

sjukvårdspersonalen svarar an. Svara an kan göras genom bekräftande ögonkontakt eller 

genom en nickning (Dahlberg & Segesten, 2010). Stöd var för föräldrarna en viktig del för att 

känna bekräftelse och för att känna ett ökat välbefinnande. Stöd uppstod bland annat i form av 

sjukvårdspersonalens tillgänglighet och att finnas där (Pöder & Von Essen, 2009). Relaterat 

till det Eriksson (1994) säger i ovanstående stycke, vill vi påpeka att vi ser en skillnad mellan 

att människan blir ”sedd” och ”se” människan. Att bli ”sedd” menar vi kan innebära att 

sjukvårdspersonalen ser föräldrarna som befintligt objekt. De ser föräldrarnas yttre skal, men 

kanske inte alltid det inre lidandet. Det inre lidandet tror vi ses och bekräftas bäst genom att 

”se” föräldrarna. Genom att ”se” föräldrarna och deras lidande tror vi att sjukvårdspersonalen 

lättare kan bekräfta och ge den omvårdnad föräldrarna önskar.  

 

9.1.7 Vårdlidande i relation till tillit 

När barnet drabbas av cancer skapas lidande. Föräldrarna ansåg det jobbigt att inte längre ha 

kontroll över barnets lidande. De tvingades lägga sin tillit till sjukvårdpersonalen (Kerr et al. 

2007). I Erikssons (1994) bok om lidandet gör Florence Nightingale ett konstaterande om hur 

ensamhet, bekymmer och osäkerhet kan ge upphov till lidande. Lidande är inte ett symtom på 

sjukdom, utan ett svar på otillräcklig vård (Eriksson, 1994). När barnet lider kan vi tänka oss 

att det är svårt för föräldrarna att acceptera att det kanske inte finns något mer 

sjukvårdspersonalen kan göra, även om detta är sanningen. Vi tror dock att föräldrarnas tillit 

till sjukvårdspersonalen kan öka om föräldrarna får det bekräftat att allt som kan lindra 

barnets lidande redan görs. Genom en öppen och ärlig kommunikation ökar tilliten menar vi. 

En öppen och ärlig kommunikation leder till att frågor kan ställas och besvaras. Dock är det 

fortfarande upp till föräldrarna om de vill lita på det sjukvårdspersonalen påstår. 

Sjukvårdspersonalen bör iallafall sträva efter att få föräldrarna att känna tillit, då vi 

tillsammans med Dahlberg och Segesten (2010) tror att alla mår bäst av en relation fylld av 

ömsesidigt förtroende. Ett ömsesidigt förtroende skulle kunna bidra till att en god omvårdad 

uppstår. 
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9.1.7.1 Vårdlidande i relation till makt 

Ofta litade föräldrarna blint på sjukvårdspersonalen, eftersom de besatt kunskapen som kunde 

göra barnet friskt. Ibland litade föräldrarna så pass mycket på sjukvårdspersonalen att de lät 

sjukvårdspersonalen göra vad som helst, så länge de påstod att det skulle hjälpa barnet och 

minska dess lidande (Deatrick et al. 2002). Det framgår att lidande kan uppstå då den andre 

utövar makt (Eriksson, 1994). Vi tror att föräldrar lägger sin tillit till sjukvårdspersonalen för 

att få hjälp med att fatta beslut kring barnets omvårdnad. Makt uppstår när föräldrarna lägger 

sin tillit och ansvar till sjukvårdspersonalen. Makt anses inte alltid höra hemma i ett 

omvårdnadsperspektiv, på grund av dess negativa klang (Lidén, 2009).  Makt kan enligt oss 

både öka lidandet men samtidigt minska lidandet, om makten används på rätt sätt. Då makten 

kan ses som positiv är när sjukvårdspersonalen visar för föräldrarna att de har kunskap och 

agerar professionellt. Föräldrarna skulle förmodligen kunna känna sig nöjda med sina beslut, 

om de känner att de kan stödja det mot sjukvårdspersonalens kunnande. Vi anser att negativ 

makt kan uppstå när föräldrarna inte känner sig trygga med de beslut som tas. Otrygghet 

skulle kunna uppstå när sjukvårdspersonalens dominans går ut över besluten som föräldrarna 

ska ta. Det vi kan ifrågasätta är, vem som egentligen tagit beslutet när negativ makt utövas? 

Föräldrarna litade på sjukvårdspersonalen och ville ha deras stöd för att minska sitt eget 

lidande. Majoriteten av föräldrarna var faktiskt nöjda med att sjukvårdspersonalen hjälpte till 

att ta besluten kring barnets omvårdnad (Deatrick et al. 2002).  

 

 

9.2 Metoddiskussion 

Nedan följer en diskussion angående metodens olika delar. 

 

9.2.1 Databaser i sökförfarandet 

Tre databaser användes för att inte gå miste om viktig forskning inom studiens område. 

Databaserna publicerade artiklar inom de områdena som är relevanta för studiens innehåll. De 

tre databaserna är designade på olika sätt, vilket krävde en förståelse för deras upplägg. 

Sökningen går till på olika sätt i varje databas, vilket gjorde att vi var tvungna att ändra 

tankesätt angående hur vi skulle gå till väga i de olika databaserna.  

 

9.2.2 Inklusionskriterier 

Inkluderade artiklar i studien är publicerade mellan år 2000-2012. Sökningen i Cinahl gjorde 

det inte möjligt att hålla sig inom ramarna år 2000-2012, eftersom det inte fanns presenterad 

forskning som rörde vårt ämne under året 2000. Istället begränsades sökningen i Cinahl från 



 

23 
 

år 2001-2012. Anledningen till en årtalsbegränsning gjordes var för att relativt ny forskning 

skulle användas till studien. Vi anser att det ger en styrka att kunna presentera ny forskning.  

  

Anledningen till att det inte gjordes någon begränsning gällande länder, var för att ett bredare 

resultat ville uppnås. Syftet i studien riktar sig inte till något specifikt land eller område. Det 

kändes irrelevant att utesluta vissa länder med tanke på att föräldrar finns världen över. Det 

alla föräldrar har gemensamt är att de har barn. Cancersjukdom och sjukvårdspersonal finns 

också över hela världen. Resurser kan skilja länder emellan, men alla förälder har egna 

individuella erfarenheter och önskningar från tiden då deras barn behandlades för cancer. 

Föräldrars erfarenheter kan givetvis vara av olika uppfattning, men det anser vi kan ge ett 

bredare resultat. Det var inte av betydelse att begränsa landområde, snarare oetiskt att utesluta 

människor utan grunder till varför de i så fall skulle uteslutas. Vi ansåg att en vidgad bild av 

föräldrars erfarenheter och önskningar från sjukvårdspersonalen kunde uppnås genom att 

inkludera hela världen.  

 

Syftet med studien inkluderar barncancer, därmed gjordes en åldersbegränsning. Barn från 

noll till arton år inkluderades i studien. Begränsningen gjordes för att öka chanserna att få 

med barncancer och inte cancer för vuxna. När åldersbegränsningen inte var gjord, ökade 

antalet artiklar. De artiklar som då kom fram rörande även föräldrar som hade cancer, vilket 

inte inkluderade syftet med studien. I den här studien har vi valt att definiera barn som en 

person med åldern noll till arton år. I Cinhal valde vi att söka på childhood neoplasm istället 

för att begränsa barnets ålder, eftersom tidigare testsökningar med åldersbegränsning inte 

visade något relevant resultat för studien. 

 

9.2.3 Exklusionskriterier 

Barn som gått bort på grund av sin cancer exkluderades från studien. Exklusionen grundas i 

att de artiklarna som rörde området, inte fokuserade på föräldrarnas erfarenheter och 

önskningar. Artiklarna rörde istället hur det var för barnets lidande, och även hur föräldrar 

mådde efter barnets bortgång. Exkluderades gjordes också artiklar äldre än år 2000. 

Nackdelen med artiklar från år 2000 och framåt är att det inte ger ett tidsenligt resultat. Vi är 

väl medvetna om att det finns stor möjlighet att artiklar som berör vårt syfte, gått förlorat på 

grund av årtalbegränsningen. 
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9.2.4 Diskussion av sökningen i databaserna: Cinahl, PubMed, PsycINFO  

Sökningarna i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO började med att testsökningar 

gjordes. Testsökningarna gjordes för att få fram sökord passande för vår studie och dess syfte. 

Med hjälp från databasernas och deras förslag på sökord kunde vi få fram lämpliga ord för 

respektive databas. Om båda uppfattade en artikel potentiell för studien, iakttogs den specifika 

artikelns sökord. En ny sökning gjordes på de nyfunna sökorden. Strävandet efter att få fram 

de mest optimala sökorden för respektive databas, var svårt. Om sökorden vi använt oss av 

framkom som de mest optimala, är något vi hoppas på men fortfarande inte är säkra på.  

 

9.2.4.1 Diskussion av antal sökord 

Att ha tre sökord på respektive databas, var inget som i förväg planerades. Genom de 

sökningar som gjordes, framstod tre sökord vara lämpligast. Då två sökord kombinerades blev 

sökningarnas resultat för stora. Då fyra sökord testades, blev sökresultatet för litet. Med rätt 

kombination av de mest optimala sökorden, hade antalet sökord möjligtvis kunnat vara fler 

eller färre. Hade en sökning med fler eller färre sökord kunnat göra vårt resultat mer optimalt 

för studiens syfte? 

 

Olika sökord användes i respektive databas. Ett försök att använda samma sökord i alla 

databaser gjordes. Dock verkade inte användandet av samma sökord i alla databaser ge ett bra 

resultat. Anledningen till att sökorden blev olika i databaserna, berodde mycket på att 

databasernas förslag på passande sökord utnyttjades. Databaserna är utformade på ett sådant 

sätt, att ett ord som kan beskrivas på många sätt, har i databasen tilldelats en specifik 

definition. Att använda olika sökord kan ha varit både en fördel och en nackdel för studien. 

En bredare bild av ämnet som utforskas, uppnås då variationen på sökord används. Dock 

ansåg vi att sökorden inte fick skilja sig allt för mycket från varandra. Sökorden var 

fortfarande tvungna att ha ett samband med syftet på studien. Då studiens syfte 

omformulerades under studiens utformning, kan valet av sökord i efterhand ifrågasättas. En 

nackdel av att använda olika sökord i databaserna, skulle kunna vara att resultatet inte blir 

tillräckligt begränsat och istället för brett för studiens syfte.  

 

9.2.5 Artikelurval 

Ett stort urval av artiklar framkom under sökningarna på databaserna, vilket gjorde att alla 

artiklar inte gick att inkludera. När artiklarna som tillslut inkluderas i studien skulle finnas, 
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använde vi oss av inklusions- och exklusionskriterierna. För att få ut det urval som var bäst 

lämpade till studien granskades först titeln, sedan abstraktet och till sist granskades artiklarna 

i fulltext. I vissa fall gick det att utesluta artiklar direkt efter titeln. Artiklar vars abstrakt inte 

stämde överrens med syftet exkluderades också från studien. Artiklar vars abstrakt stämde 

överrens med syftet gick vidare till granskning i full text. Majoriteten av artiklarna vars 

abstrakt stämde överrens med syftet inkluderades i studien. Det fanns dock artiklar som föll 

bort efter att författarna läst artiklarna i fulltext. Vi anser att det gjordes en hård och tuff 

granskning av vilka artiklar som skulle få gå vidare till kvalitetsgranskningen. Anledningen 

till den hårda granskningen var för att ett så användbart material som möjligt skulle uppnås. 

Det finns en medvetenhet om att vi kan ha varit för hårda mot artiklarna där vissa av 

artiklarna möjligtvis kunnat gå vidare till kvalitetsgranskning. Dock är vi nöjda med de 

artiklar vi fått fram eftersom de svarar på och diskuterar syftet. Artiklarna handlar överlag om 

föräldrars upplevelse av att ha sitt cancersjuka barn på sjukhus. Artiklarna riktar in sig på vad 

föräldrar är i behov av, deras erfarenheter och vad de anser betydelsefullt då deras barn vårdas 

på sjukhus. Sjukvårdspersonalen beskrivs ofta genomgående av föräldrarna i artiklarna. 

Resultaten i alla inkluderade artiklar liknar varandra, trots att de belyser olika erfarenheter och 

önskningar från föräldrarna.  

 

9.2.6 Kvalitetsgranskning  

För att kunna göra en kvalitetsgranskning krävdes en granskningsmall. Vi valde att utgå ifrån 

två olika granskningsmallar; Willman och Stoltz (2006) kvantitativa granskningsmall, samt 

Forsberg och Wengströms (2008) kvalitativa granskningsmall. Anledningen till att vi valde att 

utgå från två olika författares mallar, grundades i hur de var utformade. Utformningen av de 

två granskningsmallar framgick på det sätt vi förväntat oss och valdes därför ut som mall.  

 

9.2.6.1 Granskningsmallarnas utformning 

Granskningsmallarna modifierades så att de blev unika för vår studie. Målet med 

modifieringen var att få granskningsmallarna enkla att förstå, samt att lyfta fram de frågor 

som ansågs vara av hög relevans. Granskningsmallarna gjordes om till ja och nej frågor, för 

att få granskningsmallarna enkla och tydliga. Den granskningsmall med störst modifiering, 

var den som avsåg att granska de artiklar med mixad metod. Granskningsmallen för artiklar 

med mixad metod utformades genom att ta ut en del frågor från den modifierade kvalitativa 

granskningsmallen och en del frågor från den modifierade kvantitativa granskningsmallen. 

Om andra frågor borde valts ut för att bilda granskningsmallarna, samt för att uppnå en bättre 
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kvalité på de inkluderade artiklarna, är diskuterbart. Dock anser vi att de modifierade 

granskningsmallarna fyllde den funktion de avsett att göra, att hjälpa oss att få fram artiklar 

med god kvalité.  

 

9.2.6.2 Granskningsmallarnas poängsystem 

De modifierade granskningsmallarna var utformade med ett poängsystem för att fastställa 

artiklarnas kvalité. Alla frågor var värda ett poäng. Alla frågor var lika mycket värda eftersom 

fokus lades på att göra mallen lättförståelig. Dessutom kunde vi inte påstås ha den kunskap 

som krävs för att göra en bedömning om vilka frågor som innehåller ett högre värde. Att 

sedan i så fall också tilldela denna fråga med ett så kallat högre värde en viss poäng, var inte 

heller möjligt att utföra på grund av bristande kunskap inom området. Olika kvalitetsaspekter 

i en artikel kan förmodligen ha olika värde och kanske borde poängen ändå också spegla detta 

på ett bättre sätt än vad vi åstadkommit. 

 

9.2.6.3 Genomförandet av granskningen 

Inkluderade artiklar lästes ett flertal gånger individuellt och oberoende av varandra. Sedan 

jämfördes granskningen genom de modifierade granskningsmallarna med varandra (Axelsson, 

2008). Alla granskade artiklar bedömdes ha en tillräckligt god kvalité för att inkluderas i 

studien. Om en för låg kvalitetsgräns sattes kan diskuteras. Vi tror att anledningen till att alla 

granskade artiklar lyckades komma med i studien, beror på att vi i stegen innan granskningen 

varit hårda på om artikeln var av relevans för studiens syfte.  

 

9.2.7 Dataanalys 

Inklusionskriteriet var att artiklarna var tvungna att vara skrivna på svenska eller engelska. 

Alla artiklar var skrivna på engelska vilket gjorde att en översättning var tvungen att göras. 

Engelska är inte vårt modersmål, vilket gör att det kan förekomma översättningsfel i 

resultatet. Engelskt- svenskt lexikon eller översättningsprogram på Internet användes för att 

översättningen skulle bli optimal, trots det kan översättningsfel finnas. Vi är medvetna om att 

översättningen kan utgöra en svaghet med arbetet. Majoriteten av analysdelen gjordes 

tillsammans av författarna vilket ökar trovärdigheten (Lundman & Graneheim, 2008).  

 

Resultatdelen i artiklarna lästes med fokus på att hitta meningsenheter. Meningsenheterna 

kondenserades och bildade koder som är sammanförda till kategorier. Kategorierna är gjorda 

efter att passa in till syftet.  
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9.2.8 Etiskt resonemang 

Etiskt granskade artiklar inkluderades i studien. Vi anser att det är en styrka att använda sig av 

etiskt granskade artiklar. En svårighet som uppkom var att i en artikel var det svårt att avgöra 

om den var etisk granskad eller inte. Detta är en svaghet eftersom etiken inte stod utskrivet. 

Efter att läst artikeln ett flertal gånger, anser vi att artikel innehåller ett etiskt resonemang trots 

att det inte stod utskrivet. Artikeln sjunker i trovärdighet när det etiska resonemanget inte 

nämns. Vi är medvetna att bedömningen som gjordes kanske inte räcker för att kalla den etisk 

granskad. Diskutabelt är att om den borde inkluderas eller inte.  

 

9.2.9 Diskussion av resultatets trovärdighet och överförbarhet 

Resultatet kan ses trovärdigt eftersom analyseringen gjordes med hjälp av Forsberg och 

Wengströms (2008) innehållsanalys. Trovärdigheten kan också ses genom 

kvalitetsgranskningen, där Willman och Stoltz (2002) samt Forsberg och Wengström (2008) 

granskningsmallar använts som utgångspunkt. En ökad trovärdighet i arbetet kan ses eftersom 

vi kvalitetsgranskade artiklarna individuellt och oberoende av varandra, för att sedan 

diskuteras och jämföras.  

 

Alla resultat som redovisas i artiklarna, finns presenterat i studiens resultat oavsett om de 

liknar eller motsäger varandra. Det här är något som vi anser ökar trovärdigheten med arbetet. 

Vi tycker att det sätt artiklarna behandlats på grundar sig i god etik. Genom att utgå från att 

inte att förändra artikelförfattarnas budskap med resultatet, tänker vi att trovärdighet och god 

etik uppstår. En översättning var tvungen att göras, men vårt syfte var att se till att inte 

artikelns innebörd gått förlorat. Vår avsikt är att inte skriva något annat än det 

artikelförfattarna påstår. Vi tycker att det här är något vi lyckats med och anser därför vårt 

arbete vara trovärdigt.  

 

En överförbarhet av studien kan ses genom att olika länder i världen inkluderats. De 

inkluderade artiklarna gav liknande resultat, vilket gör att vi kan se en överförbarhet. En 

förälder är en förälder i vilket land hon/han än bor i. Studien visar att föräldrar har liknande 

känslor, önskningar och erfarenheter av deras cancersjuka barns sjukvårdstid oberoende av 

land. Mycket av det som framkom i resultatet gällande föräldrarnas önskningar och 

erfarenheter skulle kunna vara överförbart. Föräldrarna önskade mycket som vi ser vara 

oberoende av ekonomiska resurser. Vi menar att ge bekräftelse exempelvis är kostnadsfritt. 
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Att ge bekräftelse handlar snarare om ett etiskt handlande för god omvårdnad. Ekonomiska 

resurser skulle dock kunna påverka överförbarheten om det råder personalbrist.  

 

10. Slutsats 
Studien visar på att föräldrar har ett stort behov av lättförståelig och kontinuerlig information 

när deras cancersjuka barn vårdas på sjukhus. Föräldrar hade behov av att känna bekräftelse 

och tillit från sjukvårdspersonalen i vårdsituationen. Önskningar från föräldrar kan dock vara 

individuella och variera. Hur sjuksköterskan på bästa sätt skulle kunna ta reda på föräldrarnas 

individuella behov, ser vi gärna att det forskas mer om. Det skulle vara intressant med mer 

forskning som visar hur den svenska sjukvården arbetar för att hjälpa föräldrar till cancersjuka 

barn.  

 

Det framgick att fadern i familjen kunde betrakta sig som den bortglömda familjemedlemmen.  

Med tanke på det som framgick angående fäders situation, är vidare studier om fäder och dess 

erfarenheter av intresse.  

 

De artiklar vi läst tar ofta upp barnets, föräldrarnas eller hela familjens syn på situationen. Vi 

kan tänka oss att även eventuella syskon lätt kan komma att bli en bortglömd familjemedlem. 

Därför är det av intresse att det görs mer forskning om huruvida syskon upplever situationen 

då deras broder eller syster drabbats av cancer. 
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Ja Ålder: 0-17 år 

Språk: 

engelska & 

svenska 

10 10 8 4 2 



 

 
 

 

Bilaga IV: Modifierad checklista för Kvantitativa metoder 
 

(med utgångspunkt av Willman & Stoltz, 2006) 

 

Ja = 1p   Nej = 0p  Max summa = 23p

  

Namn på artikel:  

 

Beskrivning av studien 

Är syftet med studien beskrivet? 

Ja  Nej 

Är studien etiskt granskad? 

Ja  Nej 

Framgår det om studien är experimentell eller icke experimentell? 

Ja  Nej 

Finns forskningsmetoden beskriven? (RCT, CCT) 

Ja  Nej 

Framgår det hur många personer som deltar i studien? 

Ja  Nej 

Framgår det om det vilket/vilka kön som ingår i studien? 

Ja  Nej 

Framgår det vilken ålder personerna har som studeras i studien? 

Ja  Nej 

Är de patientkarakteristiska beskrivningarna av relevans för studien? 

Ja  Nej 

 Finns inklusionskriterier och/eller exklusionskriterier beskrivna? 

Ja  Nej 

Studeras det som författarna enligt syfte eller hypotes avser att studera? 

Ja  Nej 

Är en power-beräkning gjord? 

Ja  Nej 

 

Urval & Analys 

Är urvalsförfarandet beskrivet?  

Ja  Nej 

Är urvalet representativt?  

Ja  Nej 

Är grupperna analyserade?                

Ja  Nej 

Är grupperna analyserade på ett  

tillförlitligt sätt?  

Ja  Nej                      

Bortfallsanalysen beskriven?  

Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   

Ja  Nej 

 

Hur tillförlitliga är resultaten? 

Finns validitet?           



 

 
 

Ja  Nej 

Finns reliabilitet?             

Ja  Nej 

Är resultaten generaliserbara?    

Ja  Nej 

Finns en slutsats av författarna beskriven? 

Ja  Nej 

 

Är studien av klinisk relevans?  

Ja  Nej 

Ska artikeln inkluderas? 

 Ja  Nej 

              

HELHETSBEDÖMNING 

 



 

 
 

 

Bilaga V: Modifierad granskningsmall för Kvalitativa artiklar 
 

(med utgångspunkt av Forsberg & Wengström, 2008) 

 

Ja = 1p   Nej = 0p  Max summa = 23p

   

Namn på artikel: 

 

A. Är syftet med studien beskrivet? 

Ja  Nej 

Framgår det om det används en fenomenologisk eller hermeneutisk metod?  

Ja  Nej 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

Är studien etiskt granskad? 

Ja  Nej 

 

B. Undersökningsgrupp 

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier?) 

Ja  Nej 

Finns det beskrivet var undersökningen genomfördes? 

Ja  Nej 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

Ja  Nej 

Beskrivs det vilken urvalsgrupp som användes? (strategiskt/snöbolls/teoretiskt) 

Ja  Nej 

Finns en beskrivning av undersökningsgruppen? 

Ja  Nej 

Är undersökningen lämplig? 

Ja  Nej 

 

C. Metod för datainsamling 

Finns det beskrivet hur datainsamlingen gick till?  

Ja  Nej 

 

Finns det beskrivet vilken datainsamlingsmetod som användes? 

(ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, observationer, 

video/bandinspelning, skriva texter eller teckningar) 

Ja  Nej 

 

D. Dataanalys 

Är begreppen, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 

(Teman är utvecklade som begrepp, det finns episodisk presenterade citat, de individuella 

svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna, svaren är kodade) 

Ja  Nej 

 

Finns ett resultat beskrivet? 

Ja  Nej 



 

 
 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja  Nej 

Är resultaten trovärdiga? 

Ja  Nej 

 

E. Utvärdering 

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

Ja  Nej 

Stöder insamlad data forskarens resultat? 

Ja  Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej 

Har författarna tagit hänsyn för bias och eliminerad risken för bias? 

Ja  Nej 

Finns en slutsats av författarna beskriven? 

Ja  Nej 

Håller du med om slutsatserna? 

Ja  Nej 

Ska artikeln inkluderas? 

Ja  Nej    

 

HELHETSBEDÖMNING: 

 



 

 
 

Bilaga VI: Modifierad granskningsmall för artiklar med Mixad metod 
(med en kvalitativ utgångspunkt från Forsberg & Wengström, 2008 och en kvantitativ 

utgångspunkt från Willman & Stoltz, 2006) 

 

Ja = 1p   Nej = 0p  Max summa = 17p

   

Namn på artikel:  

 

Är syftet med studien beskrivet? 

Ja  Nej 

Framgår det om den kvantitativa studien är experimentell eller icke experimentell? 

Ja  Nej 

Framgår det om den kvalitativa studien använder en fenomenologisk eller hermeneutisk 

metod?  

Ja  Nej 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja  Nej 

Är studien etiskt granskad? 

Ja  Nej 

 

Är urvalskriterier tydligt beskrivna? 

(Inklusions- och exklusionskriterier?) 

Ja  Nej 

Beskrivs både det kvalitativa och kvantitativa urvalet och hur författarna gått tillväga? 

Ja  Nej 

Beskrivs omfattningen av deltagarna i studien? 

Ja  Nej 

Bortfallsstorleken beskriven?   

Ja  Nej 

 

Diskuteras validiteten?           

Ja  Nej 

Diskuteras reliabiliteten?             

Ja  Nej 

 

Finns ett resultat beskrivet? 

Ja  Nej 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

Ja  Nej 

Är resultaten trovärdiga? 

Ja  Nej 

Har resultaten klinisk relevans? 

Ja  Nej  

Finns en slutsats av författarna beskriven? 

Ja  Nej 

Ska artikeln inkluderas? 

 Ja  Nej 

HELHETSBEDÖMNING:



 

 
 

Bilaga VII: Dataanalystabell 
 

Meningsenhet Kondensering Kod Sub-tema Tema 

Att vi får prata med 

läkarna och ställa 

vilka frågor vi vill är 

skönt. Att dem är 

tillgängliga är bra, 

det hjälper oss 

mycket. Att bara få 

prata gör allt så 

mycket lättare.  

Att få prata med 

någon när man 

behöver det gör 

allt lättare. 

Behöver prata 

med någon. 

Behov av 

samtal. 

Bekräftelse 

Ibland kanske det 

hade varit skönt för 

oss föräldrar att höra 

att det var 

välkommet att ställa 

frågor. Att vi inte är 

till besvär för 

sjukvårdspersonalen.  

Hade varit skönt 

att få höra att det 

var okej att ställa 

frågor. 

Vill veta att det 

är ok att ställa 

frågor. 

Behov av 

samtal 

Bekräftelse 

Alla som kände att 

dem behövde prata 

med någon och fick 

tillfälle till att göra 

detta, uppgav att 

detta hjälpte dem i 

den stödjande 

processen. 

Alla som fick 

prata med någon 

upplevde att det 

hjälpte dem i den 

stödjande 

processen. 

Stödjande att 

ha någon att 

prata med. 

Bra med 

samtal 

Bekräftelse 

Jag kände mig jätte 

ensam och jätte 

rädd. Jag hade så 

gärna velat prata 

med någon om detta, 

men jag kände inte 

att det fanns någon.  

Ensamheten och 

rädslan gjorde att 

jag hade behövt få 

prata med någon, 

men det fick jag 

inte. 

Hade behövt 

prata med 

någon. 

Behov av 

samtal 

Bekräftelse 



 

 
 

Bilaga VIII Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

1.Huang, I., 
Mu, P., & 
Chiou, T. 
2008 
Taiwan 

Journal of Clinical 
Nursing: Parental 
experience of 
family resources in 
single-parent 
families having 
a child with 
cancer. 

Syftet var att 
undersöka 
familjens 
upplevelse i form 
av resurser och hur 
dessa kan hjälpa en 
förälder vars barn 
vårdas av cancer. 
 

Kvalitativ, 
fenomenologis
k metod. 

Resultatet visar fem huvudteman: möta sjukdomen 
med mod, familjens flexibilitet, konstruera föräldrars 
roll, hjälpa barnet att leva med sin sjukdom och 
sjukvårdarna har lett föräldrarna till hopp. Då 
sjukvårdpersonal vårdar barnet helhjärtat och ger 
lämplig hjälp upplever föräldrarna att det finns hopp för 
barnets återhämtning. En professionell trovärdig 
behandling ökar föräldrars enskilda hopp. Föräldrarna 
uppskattar om sjukvårdarna lyssnar och ger råd. 

Hög 
kvalité 

 2.  Deatrick, J-
A.,  Angst, D-B., 
& 

 Carol Moore, 
C.  

 2002 
 USA 

 

Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing: Parents' 
views of their 
children's 
participation in 
phase I oncology 
clinical trials. 

Ta reda på 
föräldrars syn om 
att låta deras 
cancersjuka barn 
får delta i ett ej 
tidigare 
försökstest. 

Kvalitativ, 
fenomenologis
k metod. 

För vissa föräldrar var det ett enkelt beslut att låta deras 
barn vara med i försökstestet. Vissa lyssnade blint på 
läkarna eftersom de vet bäst utan att ta hänsyn till 
konsekvenser. Andra föräldrar ansåg att det var ett 
svårare beslut men var tacksamma av läkarens 
professionella hjälp att det underlättade till att göra ett 
rätt beslut. Föräldrarna ansåg att sjukvårdspersonalen var 
ärliga, öppna och gav stöd. Detta var något som var viktigt 
för dem. 

Medel 
kvalité 

3. Kerr, L-M-J., 
Harrison, M-B., 
Medves, J., 
Tranmer, J-E., 
& Fitch, M-I. 
2007 
Kanada 
 
 

Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing:  
Understanding the 
supportive care 
needs of parents of 
children with 
cancer: an approach 
to local needs 

assessment. 

Syftet med studien 
var att genomföra 
en bedömning av 
hur föräldrar till 
barn med 
cancerdiagnos 
behöver stödjande 
vård. 

Mixad: 
kvalitativ och 
kvantitativ 

Ett känslomässigt behov ansåg föräldrarna vara av stor 
vikt då de ville ha ett emotionellt stöd. Tillgång till 
information var ytteliggare behov som ville bli uppfyllda 
då föräldrarna kände rädsa av att inte veta. Vissa 
föräldrar ansåg att ett stöd uppkom då det framgick 
information från sjukvårdspersonalen. Föräldrar ville ha 
möjlighet att prata med sjukvårdspersonal och att de 
skulle visa sig vara tillgängliga. 

Hög 
kvalité 
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Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

4. Mitchell, W., 
Clarke, S. & 
Sloper, P.  
2006 
USA 

Psycho-Oncology:  
Care and support 
needs of children 
and young people 
with cancer and 
their parents. 

Studien ger en 
översikt över 
psykosocialt stöd 
som barn och deras 
familjer får i 
Storbritannien  
under och efter 
cancerbehandlinge
n. 

Kvantitativ, 
icke 
experimentell. 

De flesta föräldrar var nöjda med den medicinska 
informationen och bemötandet, samt stödet från 
sjuksköterskorna. Föräldrarna var även nöjda med att 
de fick vara med i vård- och beslutstagande. 
Majoriteten av föräldrarna var missnöjda med det 
känslomässiga stödet. De upplevde också att den 
muntliga och skriftliga informationen inte alltid var 
tillräcklig, utan de hade velat ha informationen genom 
ex. en video eller filmklipp. 

Hög 
kvalité 

5. Neil-Urban, 
S. & Jones, J-B. 
2002  
USA 
 

Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing: Father-
to-father support: 
Fathers of children 
with cancer share 
their experience. 

Syftet är att ta reda 
på hur pappor 
upplever att ha ett 
barn med cancer 
och allt runt 
omkring 
situationen. 

Kvalitativ, 
fenomenologis
k metod. 

Papporna blir den bortglömda partner av föräldrarna. 
De får inte det stöd de behöver och känner sig ofta 
själva tvungna att dölja sin sorg för att leva upp till den 
starka fadersgestalten. De hade önskat fått stöd, 
ensamtid med någon att prata med. Papporna hade 
dock behövt det stöd som de inte får. De önskar att de 
vill bli sedda. Då informationsutbyte ägde rum kände 
papporna att den gick till mamman och inte till dem 
båda.  

Hög 
kvalité 

6. Norberg, A-
L., Lindblad, F.. 
& Boman, K-K. 
2006 
Sverige 

Psycho-Oncology:  
Support-seeking, 
perceived support, 
and anxiety in 
mothers and 
fathers after 
children's cancer 
treatment. 

Syftet var att ta 
reda på om det 
fanns något 
samband mellan 
sökande efter stöd, 
mottaget stöd och 
oro hos föräldrar 
efter det 
cancersjuka 
barnets 
behandling. 

Kvantitativ 
metod, icke 
experimentell. 

Ett samband mellan sökandet efter stöd, mottaget stöd 
och oro finns inte. Det som framgår är att mottaget 
stöd kan påverka lidandet.  

Medel 
kvalité 
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Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

7. Pöder, U., & 
Von Essen, L. 
2009 
Sverige 

European Journal 
of Cancer Care:  
Perceptions of 
support among 
Swedish parents 
of children on 
cancer treatment: 
a prospective, 
longitudinal study. 

Syftet var att ge en 
översikt över hur 
föräldrar till barn 
under 
cancerbehandling 
upplever stöd.  
 
 
 

Kvantitativ, 
icke 
experimentell 
metod. 

Föräldrarna ansåg för att känna sig väl bemötta skulle 
sjukvårdarna visa tekniska färdigheter, visa 
tillgänglighet och ha en social kompetens. Föräldrarna 
var missnöjda med sjukvårdpersonalens brist på 
information och tillgänglighet. Föräldrarna ansåg att en 
möjlighet och en förmån till att prata med vårdpersonal 
var i stort betydande. Majoriteten av föräldrarna 
uppgav att de hade haft möjlighet att tala med någon 
som stöd som hade givit god effekt. 

Hög 
kvalité 

8. Ringnér, A., 
Jansson, L.,  
&  Graneheim, 
U. 
2011 
Sverige 

Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing: Parental 
Experiences of 
Information 
Within Pediatric 
Oncology 

Syftet med studien 
var att beskriva 
föräldrarnas upp-
levelser av att 
använda informa-
tion för att skapa 
kunskap om barn-
ets cancer under 
sjukdomsförloppet. 

Kvalitativ: 
fenomenologis
k metod. 

Föräldrarna ansåg att sjukvårdspersonalen var ärlig och 
alltid gav dem tillgänglig information. Då föräldrar hade 
klagomål togs det på stort allvar. Föräldrarna ansåg sig bra 
bemötta då de blev välkomnande och uppfattade sig 
själva som betydande människor. En god kontinuitet till en 
viss person av sjukvårdspersonalen var också en del av att 
känna sig säkra och trygga. Då föräldrar kände sig dåligt 
bemötta uppstod situationer som icke välkomnande och 
de fick tjata till sig information från sjukvårdarna. 

Hög 
kvalité 

9. Tremolada, 
M., Axia, V., 
Pillon, M., Sara 
Scrimin, S., 
Capello, F., & 
Zanesco, L. 
2005 
Italien 

Journal of Pain 
and Symptom 
Management:  
Parental Narratives 
of Quality of Life in 
Children with 
Leukemia as 
Associated with the 
Placement of a 
Central Venous 
Catheter 

Syftet är att 
dokumentera för-
äldrarnas positiva 
psykosociala effekt-
er som uppstår när 
barnet tidigt på 
sjukhuset får en 
central ven kateter 
på grund av sin 
leukemi. 

Mixad; 
kvalitativ och 
kvantitativ. 

Föräldrarna litade på sjukvårdspersonalen. 
Sjukvårdspersonalen var väldigt hjälpfulla mot 
föräldrarna vilket gjorde att de kände stöd gentemot 
sjukvårdspersonalen. De fick den hjälp de behövde och 
kände sig säkra. Detta var det positiva psykosociala 
effekter som föräldrarna upplevde. 

Medel 
kvalité 
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