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Abstrakt 
Bakgrund: Föräldrar till barn med cancersjukdom befinner sig ett sammanhang som kan 

upplevas svårt att hantera och har därmed ett behov av stöd. Vid pediatrisk vård bör hela 

familjen inkluderas och familjecentrerad omvårdnad beskrivs av sjuksköterskor som en 

lämplig arbetsmodell. Syfte: Syftet var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos 

cancersjuka barns föräldrar. Metod: En litteraturöversikt genomfördes där 16 vetenskapliga 

artiklar inkluderades. Litteratursökning genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Artiklarna kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes till ett resultat. 

Resultat: Resultatet visade att föräldrar kände stöd genom att bli sedda och bekräftade, 

genom delaktighet och genom att känna trygghet och tillit till vården. Dessa behov 

presenterades under tre huvudrubriker. Diskussion: Föräldrarnas behov av att bli sedda och 

bekräftade stöds av sjuksköterskor som menade att familjecentrerad omvårdnad var viktigt 

vid pediatrisk vård. Delaktighet bidrog till en känsla av kontroll och ett hinder för detta 

kunde vara bristande kommunikation. Goda relationer och ett tillgodosett 

informationsbehov beskrevs av föräldrar och sjuksköterskor som viktigt men sjuksköterskor 

upplevde samtidigt att det ibland kunde vara svårt att tillgodose vissa av dessa behov. 

Slutsats: Föräldrar hade olika behov av stöd från sjuksköterskan och genom att arbeta enligt 

familjecentrerad omvårdnad skulle sjuksköterskan kunna tillgodose föräldrars varierande 

behov. 

 
Nyckelord: Barncancer, Föräldrar, Litteraturöversikt, Sjuksköterska, Stöd, Upplevelser 
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Introduktion 
Cancer är ett samlingsnamn för maligna tumörsjukdomar och varje år får ca 300 barn i 

Sverige en cancerdiagnos. Ca 80 % tillfrisknar efter behandling och behandlingstiden 

varierar från månader till år och sjukdomsförloppet kan se olika ut. Vardagen för familjer till 

barn med cancer blir förändrad och alla i barnets närhet påverkas i någon aspekt av 

sjukdomen. Föräldrar till barn med cancersjukdom hanterar situationen på olika sätt och har 

därmed olika behov av stöd (Barncancerfonden, u.å). 

Bakgrund 
Barn definieras i denna litteraturöversikt enligt Barnkonventionen: FN:s konvention om 

barnets rättigheter, som varje människa under 18 år (Unicef, 2009). Begreppet förälder 

definieras i enlighet med svensk lagstiftning som en biologisk förälder, styvförälder, 

familjehemsförälder eller adoptivförälder (SFS: 2017:30; Sveriges Domstolar, 2017).  

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska beskrivs omvårdnad som 

sjuksköterskans kompetensområde och huvudansvar (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

En reviewartikel beskriver att omvårdnad innefattar relationsskapande och stöd samt att 

sjuksköterskan ger av sig själv, är ärlig och omtänksam (Wilkin & Slevin, 2004). Cancersjuka 

patienter beskriver att god omvårdnad innebär att den är personcentrerad och att 

sjuksköterskan kommunicerar på ett bra sätt (Rchaidia, Dierckx de Casterlé, Verbeke, & 

Gastmans, 2012). Legitimerade sjuksköterskor har ansvar för att omvårdnaden utförs 

tillsammans med patienten och närstående samt att hänsyn ska tas till varierande behov och 

resurser. Sjuksköterskan ska se till patientens fysiska och psykiska mående och en tillitsfull 

relation bör upprättas mellan sjuksköterskan, patienten och närstående för att omvårdnaden 

skall kunna bedrivas på ett fördelaktigt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Sjukvården i Sverige ska arbeta med syfte att förebygga ohälsa (SFS 2017:30) och en 

cancerdiagnos för ofta med sig ångestkänslor och ett lidande för patienten (Hong, Song, Liu, 

Wang & Wang, 2014). När barn blir sjuka ska vårdnadshavare ges all tillgänglig information 

och barnen ska informeras på ett sätt som är anpassat efter ålder och mognad (SFS 2014:821). 

Sjuksköterskor upplever att cancerpatienter har ett stort behov av information och att de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rchaidia%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dierckx%20de%20Casterl%C3%A9%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Verbeke%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951344
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gastmans%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21951344
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uppskattar att få hjälp att prata med sina närstående om situationen. Sjuksköterskan kan 

med sin kunskap hjälpa patienter att lättare hantera situationen (Hong et. al, 2014) och kan 

även fungera som ett stöd genom att finnas där och prata med patienter och närstående 

vilket kan inbringa hopp och trygghet (Coco, Tossavainen, Jääskeläinen & Turunen, 2013).  

 

Sjuksköterskor på pediatriska avdelningar är medvetna om att det kan vara psykiskt 

påfrestande för föräldrar som har cancersjuka barn och beskriver samtidigt att det kan vara 

svårt att bemöta dem. De upplever en brist på förkunskap och utbildning inom området och 

menar att det är erfarenhet som ligger till grund för bemötandet av föräldrarna (Kiernan, 

Meyler & Guerin, 2010). Sjuksköterskor beskriver att teoretiska och praktiska övningar varit 

avgörande för att kunna ge en god omvårdnad till familjer som har ett barn med 

cancersjukdom. De upplever att det är svårt att kommunicera med dessa föräldrar oavsett 

om samtalen handlar om vardagliga situationer eller dåliga nyheter (Jestico & Finlay, 2017). 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att sjuksköterskor ska kunna kommunicera 

med både patienter och närstående samt det ska ske på ett respektfullt och empatiskt sätt 

som visar på lyhördhet och en vilja till dialog.  

 

Stöd 

Stöd kan beskrivas på olika sätt där socialt stöd är ett begrepp som i flera studier innefattar 

emotionellt och informativt stöd (Due, Holstein, Lund, Modivig & Avlund, 1999; Hong et al., 

2014). Socialt stöd innebär att stöttande resurser tillhandahålls av andra personer än 

personen i fråga (Cohen & Syme, 1985, s. 4). Emotionellt stöd kan enligt sjuksköterskor 

innebära att de är förstående, har en vilja att etablera en nära relation och gör sitt bästa för att 

främja hälsa och därmed motverka onödigt lidande. Informativt stöd beskrivs av 

sjuksköterskor som att tillhandahålla information om sjukdom, behandling, omvårdnad eller 

fungera som rådgivare (Hong et al., 2014). 

 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn 

Studier visar att föräldrar upplever många olika känslor när deras barn insjuknar i cancer 

och händelsen beskrivs som att livet vänds upp och ned (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; 

Khoury, Huijer & Doumit, 2013; Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012). Känslor som uppstår är 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Coco%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23489840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tossavainen%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23489840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=J%C3%A4%C3%A4skel%C3%A4inen%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23489840
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Turunen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23489840
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bland annat chock och sorg (Eaton Russel, Bouffet, Beaton & Lollis, 2016) och en studie gjord 

på pappor visar att flera känslor och symtom uppstod efter beskedet om deras barns 

cancerdiagnos. Det fanns en oro som handlade om rädslan för barnets framtid och symtom 

som uppdagades var bland annat stress, ångest, sömnsvårighet och försämrad aptit 

(Nicholas et al., 2009).  

 

När ett barn insjuknar i cancer förändras även familjens dynamik (Cancerfonden, 2012; Eaton 

Russel et al., 2016; Khoury et al., 2013; Nicholas et al., 2009). Föräldrar beskriver att barnets 

sjukdom påverkar relationen till deras partner negativt med bristande kommunikation och 

konflikter som följd (Khoury et al., 2013; Nicholas et al., 2009). Även det sociala livet 

påverkas och en familj beskriver att de avstått från bland annat sociala aktiviteter på grund 

av behandlingar och barnets sänkta immunförsvar (Eaton et al., 2016). Familjerna gick från 

att vara utåtriktade till att bli mer passiva och introverta (Khoury et al., 2013) och det finns en 

osäkerhet inför framtiden där några föräldrar uttrycker att de slutade planera saker på grund 

av ovissheten om barnets framtid. Ovissheten påverkar föräldrarnas välbefinnande negativt 

och medförde ett lidande (Bayat, Erdem & Kuzucu, 2008; Vance, Eiser & Horne, 2004). 

 

Familjecentrerad omvårdnad 

Litteraturöversikten har familjecentrerad omvårdnad som teoretisk anknytning, i huvudsak 

beskriven utifrån Wright, Watson och Bell (1996/2002). Det familjecentrerade synsättet ser 

familjen som en enhet, där stöd ska ges till alla medlemmar. En familj beskrivs som personer 

med emotionella band till varandra och som känner stark samhörighet utan att 

nödvändigtvis ha genetisk koppling. Familjen ses som resursstark med möjlighet att ge och 

få stöd från varandra för att lättare kunna hantera en situation, dock missar ofta 

vårdpersonal att ta till vara på familjens egna tillgångar och resurser. Familjecentrerad 

omvårdnad bygger på att patienten, familjen och sjuksköterskan besitter olika kunskaper. 

Familjen är expert gällande familjemedlemmarnas egna upplevelser och sjuksköterskan har 

kunskap om hur familjen kan hantera ohälsa och sjukdom. Tillsammans bygger de en 

relation där hänsyn ska tas till alla olika kompetenser och expertis och om någonting sker 

med en av familjemedlemmarna påverkas övriga av detta (Wright et al., 1996/2002, s. 14, 72, 

78, 83, 86, 176, 103, 192). 
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Familjecentrerad vård bygger bland annat på att familjen ska respekteras, få relevant 

information och göras delaktiga i omvårdnaden, vårdpersonal ska kommunicera på ett 

anpassat sätt och hänsyn ska tas till familjens tidigare erfarenheter (Institute for Patient- and 

Family-Centered Care, u.å). Det framgår i en reviewartikel om familjecentrerad omvårdnad 

att ett partnerskap mellan vårdpersonal och föräldrar är en förutsättning och en central del 

för ett lyckat samarbete. Partnerskapet handlar om att ömsesidigt arbeta mot ett gemensamt 

mål där båda parter ser till varandras behov och tillsammans ansvarar för att vården av 

barnet får en positiv utgång. Parterna behöver vara medvetna om varandras kompetens 

vilket kan innebära att föräldern tar ett steg tillbaka och låter sjuksköterskan delta i vården 

av barnet och för sjuksköterskan kan det innebära att vara villig att dela på beslutsfattandet 

(Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Sjuksköterskor upplever att familjecentrerad omvårdnad 

som arbetsmodell är enkel att överföra vid behandling av cancerpatienter (Jestico & Finlays, 

2017). På pediatriska avdelningar anser sjuksköterskor att familjecentrerad vård är viktig och 

menar att familjens närhet är vital för både barnen och föräldrarna. De upplever även att 

föräldrarna fann stöd i att få vara delaktiga i barnets vård vilket gjorde gott för deras 

välmående (Boztepe & Kerimoğlu Yıldız, 2017).                 

Problemformulering 
När ett barn drabbas av cancer upplever föräldrar att livet faller samman och deras 

välbefinnande påverkas negativt. De försätts i ett sammanhang kan upplevas svårt att 

hantera och detta ställer krav på sjuksköterskan. Genom att belysa behov av stöd från 

sjuksköterskan hos cancersjuka barns föräldrar kan det bidra till att sjuksköterskan blir 

medveten om vad som fungerar bra och vad som kan förbättras. Denna kunskap skulle i 

förlängningen kunna leda till att sjuksköterskan utvecklas i sin yrkesroll och att föräldrar till 

cancersjuka barns behov och välbefinnande tillgodoses på ett för dem ett uppskattat sätt.  

Syfte  
Syftet var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos cancersjuka barns föräldrar. 

Metod 

Design 

Detta arbete har utformats som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt syftar till att skapa 

en bild av det kunskapsläge som finns kring ett visst område eller som en grund för vidare 
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forskning. Designen var lämplig att använda vid ett examensarbete (Friberg, 2017a, s. 141-

142).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle svara mot litteraturöversiktens syfte. Artiklarna 

skulle därmed utgå från föräldrar till cancersjuka barns perspektiv, handla om stöd från 

sjuksköterskan och barnens cancerdiagnos skulle ha blivit ställd innan 18 års ålder. 

Kontexten innebar att föräldrarna skulle ha ett barn med cancersjukdom. Originalartiklar 

som publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift och som höll god kvalitet efter 

granskning inkluderades. Vidare skulle artiklarna vara publicerade de senaste 10 åren samt 

ha ett etiskt godkännande eller föra ett etiskt resonemang. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska och anta en kvalitativ, kvantitativ eller mixad design. Studier med 

föräldrar till barn som vårdas eller i livets slutskede eller på intensivvårdsavdelning 

exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Artikelsökningar till litteraturöversikten har genomförts i databaserna Cinahl, PsycINFO och 

PubMed som enligt Polit och Beck (2016, s. 92) tillhandahåller omvårdnadsforskning. I 

sökningarna har Tesaurusar kombinerats med fritextord som baserats på 

litteraturöversiktens syfte och exempel presenteras i tabell 1. För begreppet Stöd har 

fritextord använts och har markerats med en asterisk (*).  

 

Tabell 1. Översikt av söktermer 

Sökord utifrån syfte Cinahl  PsycINFO PubMed 

Föräldrars perspektiv Parental Attitudes Parental Attitudes  Parents  

Barncancer Childhood neoplasms Neoplasms Neoplasms  

Stöd Support* eller Needs* Support* Support* 

 
För att hitta relevanta sökord i förhållande till litteraturöversiktens syfte användes bland 

annat Svensk MeSH, ett översättningsverktyg från Karolinska Institutet 

(https://mesh.kib.ki.se). En översikt av litteratursökningarna presenteras i tabell 2 och 

https://mesh.kib.ki.se/
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manuellt funna artiklar presenteras i tabell 3. Fler sökningar har utförts men då de inte 

resulterade i några inkluderade artiklar har de ej redogjorts för.  

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar 

Datum  

Databas 

Söktermer Avgränsningar Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

Författare 

Årtal 

2017-09-05 

Cinahl 

 

(MH "Parental Attitudes") 

AND (MH "Childhood 

Neoplasms") AND 

Support 

2007-2017 

Peer Reviewed 

English, Swedish 

35 *22 

**14 

***6 

****3 

*****0 

Kerr, Harrison, Medves, 

Tranmer & Fitch. (2007) 

 

Kästel, Enskär & Björk. (2011) 

 

Rosenberg-Yunger et al. (2013) 

2017-09-05 

Cinahl 

 

(MH "Parental Attitudes") 

AND (MH "Childhood 

Neoplasms") AND Needs 

2007-2017 

Peer Reviewed 

English, Swedish 

24 *16 

**7 

***4 

****2 

*****3 

Kilicarslan-Toruner & Akgun-

Citak. (2013) 

 

Ringnér, Jansson & Graneheim. 

(2011) 

2017-09-05 

Cinahl 

 

(MH "Professional-Family 

Relations") AND (MH 

"Childhood Neoplasms") 

AND Support 

2007-2017 

Peer Reviewed 

English, Swedish 

23 *16 

**11 

***5 

****2 

*****1 

da silva Carvalho, Depianti, 

Silva, Aguiar & Monteiro. (2014) 

 

Doumit & Khoury. (2017) 

2017-09-08 

PsycINFO 

SU.EXACT("Neoplasms") 

AND SU.EXACT("Parental 

Attitudes") AND Support 

2007-2017 

Peer Reviewed 

English, Swedish 

49 *21 

**5 

***3 

****2 

*****2 

Soanes, Hargrave, Smith & 

Gibson. (2009) 

 

Ångström-Brännström, Norberg, 

Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist. (2010)  

2017-09-11 

PubMed 

"Parents"[Mesh] AND 

"Neoplasms"[Mesh] AND 

"Pediatrics"[Mesh] AND 

Support  

2007-2017 

English, Swedish 

44 *15 

**4 

***2 

****1 

*****1 

Wangmo et. al. (2016) 

2017-09-11 

PubMed 

(("Professional-Family 

Relations"[Mesh]) AND 

"Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Parents"[Mesh] AND 

Experiences  

2007-2017 

English, Swedish 

25 *17 

**8 

***4 

****3 

*****2 

Aburn & Gott. (2014) 

 

Ringnér, Karlsson & Hällgren 

Graneheim. (2015) 

 

Watt et al. (2013)  

2017-09-13 

Cinahl 

(MH "Pediatric Oncology 

Nursing") AND (MH 

"Parental Attitudes") 

2007-2017 

Peer Reviewed 

English, Swedish 

15 *10 

**7 

***5 

****2 

*****1 

Korhonen & Kangasniemi. 

(2013) 

 

Rodgers, Stegenga, Withycombe, 

Sachse & Patterson Kelly. (2016) 

 

*Antal utvalda efter läst titel **Antal utvalda efter läst abstrakt ***Antal utvalda efter läst hela artikeln 

****Antal utvalda efter kvalitetsgranskning *****Antal dubbletter 
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Tabell 3. Manuell sökning  

Datum Antal funna artiklar Författare och Årtal 

2017-09-14 1 Jackson et al. (2008) 

Urval, relevansbedömning och granskning 

När en sökning genomfördes lästes samtliga titlar igenom för att få en helhetsbild av 

sökningen. Artiklar med titlar som svarade till litteraturöversiktens syfte valdes ut och sedan 

lästes abstrakten. De abstrakt som fortsatt svarade mot syftet kontrollerades vidare för att se 

om artikeln motsvarade litteraturöversiktens inklusionskriterier. Artiklar som uppfyllde 

kriterierna lästes grundligt för att se om resultatet skulle kunna användas i 

litteraturöversikten. För att säkerställa att artiklarna var publicerade i en vetenskapligt 

granskad tidskrift kontrollerades de i Ulrichsweb (http://ulrichsweb.serialssolutions.com). 

De artiklar vars resultat svarade mot litteraturöversiktens syfte valdes ut för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen utfördes först enskilt och sedan skiftades 

materialet för att avslutas med att de subjektiva bedömningarna diskuterades för att uppnå 

samstämmighet.  

 

Artiklarna har kvalitetsgranskats enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativa respektive kvantitativa studier. Studier med mixad metod kvalitetsgranskades 

enligt båda mallarna. Bedömningsmallarna har använts för att på ett konsekvent sätt granska 

de utvalda artiklarna och som ett hjälpmedel för att basera litteraturöversikten på studier av 

god kvalitet. Inför granskning ändrades “patienter med lungcancerdiagnos” till “föräldrar 

med ett cancersjukt barn” för att granskningsmallen skulle vara relevant för syftet. De 

områden i artiklarna som granskades var abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, 

diskussion och slutsats. De olika områdena poängsattes och en totalpoäng sammanställdes 

som gav artiklarna en gradering. Grad I avsåg 80%, grad II 70% och grad III 60% av 

maxpoäng. Grad I avsåg hög kvalitet och grad III låg kvalitet. Resultatet har i denna 

litteraturöversikt baserats på artiklar som uppnått grad I eller II, studier med lägre kvalitet 

har uteslutits för att en hög nivå på litteraturöversikten skulle upprätthållas. 

 

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/
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Analys 

De artiklar som inkluderats i litteraturöversikten presenteras i Bilaga 1. Artiklarna till 

litteraturstudien har analyserats enligt Friberg instruktioner (2017a, s. 148-150). För att få en 

djupare förståelse av artiklarnas resultat lästes de upprepade gånger. Vidare 

dokumenterades artiklarnas huvudresultat och övrig information om dess metod i en 

översiktstabell för att undvika att viktig information gick förlorad (Bilaga 1). Nyckelfynd i 

samtliga artiklar som svarade mot litteraturöversiktens syfte markerades genom att strykas 

under och vidare lyftes de ur och sorterades utifrån likheter och skillnader. Ett första utkast 

av resultatet bildades vilket sorterades ytterligare två gånger utifrån likheter och skillnader. 

Analysen avslutades med att tre huvudrubriker identifierades och resultatet 

sammanställdes.   

 

Etiska överväganden 

De utvalda artiklarna innehöll antingen ett etiskt resonemang eller ett godkännande från en 

etisk kommitté. För att undvika feltolkning av innehåll har översättning av engelskt språk 

utförts noggrant och förförståelse hanterats genom upprepade diskussioner för att uppnå en 

samstämmighet om litteraturöversiktens innehåll och resultat. Det har inte skett någon 

exkludering av artiklar som inte stämt överens med förväntningar eller förförståelse med 

anledning att undvika vinkling av resultatet. 

Resultat 
Syftet var att belysa behov av stöd från sjuksköterskan hos cancersjuka barns föräldrar och 

analysens resultat presenteras under följande huvudrubriker; Att bli sedd och bekräftad, Att 

vara delaktig i barnets vård och Att känna trygghet och tillit. Resultatet av litteraturöversikten har 

baserats på tretton kvalitativa och tre mixade studier. En översikt över huvudrubriker och 

dess inkluderade artiklar presenteras i Bilaga 2. Under varje huvudrubrik presenteras en kort 

sammanfattning av resultatets innehåll. 

 

Att bli sedd och bekräftad 

Sjuksköterskan visade sig vara en värdefull källa till stöd enligt föräldrar och något som 

främjat deras välbefinnande. Ett gott bemötande, ensamtid med sjuksköterskan och att 
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sjuksköterskan gjorde “det lilla extra” bidrog till att föräldrarna kände sig bekräftade och 

stöttade. 

 

Föräldrar har beskrivit att sjuksköterskorna var en källa till stöd och det upplevdes som 

betydelsefullt under barnets sjukdomstid (Aburn & Gott, 2014; Kerr, Harrison, Medves, 

Tranmer & Fitch, 2007; Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse & Patterson Kelly, 2016; 

Rosenberg-Yunger et al., 2013). Sjuksköterskan har beskrivits som en skyddsängel som 

lugnade i desperata stunder och som förklarade för föräldrarna vad som hände (da Silva 

Carvalho, Bastos Depianti, da Silva, de Aguiar & Moreira Monteiro, 2014). När föräldrarna 

befann sig på avdelningen upplevde de att sjuksköterskorna gav sitt stöd genom att visa 

uppmärksamhet och omsorg (da Silva Carvalho et al., 2014; Jackson et al., 2008; Korhonen & 

Kangasniemi 2013; Wangmo et al., 2016; Ångström-Brännström et al., 2010). Föräldrarna 

upplevde det som stöttande när sjuksköterskorna kom med positiva besked som stärkte 

deras hopp (Ringnér et al., 2011; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010). Föräldrarna uppskattade när de fick egentid med sjuksköterskan där de 

fick tid att ställa frågor utan barnets närvaro (Aburn & Gott, 2014; Kerr et al., 2007; Ringnér 

et al., 2011; Ringnér, Karlsson & Hällgren Graneheim, 2015). 

 

Ett tillmötesgående och välkomnande bemötande på avdelningen medförde en känsla av 

trygghet (Doumit & Khoury, 2017; Ringnér, Jansson & Graneheim, 2011; Wangmo et al., 

2016). Stöd från sjuksköterskan beskrevs även som att de svarade på föräldrarnas frågor, 

lyssnade på deras bekymmer och att sjuksköterskan hjälpte till att organisera vården (Aburn 

& Gott, 2014; Jackson et al., 2008, Rodgers et al., 2016). Det professionella och personliga stöd 

som sjuksköterskan gav var essentiellt för att föräldrar skulle kunna hantera den rådande 

situationen. En förälder uttryckte att hon erhållit allt sitt stöd från omvårdnadspersonal då 

närstående inte varit närvarande (Kerr et al., 2007). Vissa föredrog att söka socialt och 

emotionellt stöd hos sjuksköterskan med vetskapen om att samtalen var konfidentiella och 

att de hade förståelse föräldrarnas situation (Rosenberg-Yunger et al., 2013; Wangmo et al., 

2016). En förälder belyste vikten av att sjuksköterskor hade ett holistiskt synsätt och 

respekterade dennes religion och behov av tid för att be under sjukvårdsvistelsen (Watt et 

al., 2013).  
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Föräldrar tyckte om när sjuksköterskorna gjorde “det lilla extra” och det underlättade för 

dem att kunna hantera tillvaron på avdelningen (Aburn & Gott, 2014; Wangmo et al., 2016; 

Ångström-Brännström et al., 2010). Det uppskattades när sjuksköterskorna var positiva och 

stannade kvar några minuter extra tillsammans med familjen på patientrummet (Ångström-

Brännström et al., 2010) och när sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta genom att försöka 

organisera omvårdnaden utifrån familjens önskningar och behov (Aburn & Gott, 2014; 

Wangmo et al., 2016). Det var även uppskattat när sjuksköterskorna hjälpte till med 

praktiska saker för att göra sjukhusvistelsen mer bekväm, som att berätta vart föräldrarna 

kunde tvätta samt fungera som länk mellan olika professioner (Rosenberg-Yunger et al., 

2013; Wangmo et al., 2016).  

 

Att vara delaktig i barnets vård 

Att få vara delaktig i vården av barnet var viktigt och det upplevdes som en stödjande 

handling. Förutsättningar för detta var att sjuksköterskan hade ett inbjudande bemötande 

och att föräldrarna fick tillgång till konkret information. Delaktigheten bidrog till att 

föräldrarna kände sig kompetenta och att deras insatser var betydelsefulla. 

 

Föräldrar ville vara delaktiga i vården av sina barn och delaktigheten beskrevs som positiv 

och deras bidrag kändes värdefullt. På vilken nivå de ville vara delaktiga varierade, somliga 

ville vara involverade i alla aspekter som rörde barnets vård och andra föräldrar ville enbart 

följa vårdpersonalens instruktioner (Watt et al., 2013). Det upplevdes som en form av tröst 

att aktivt delta i vården och föräldrar möjliggjorde detta genom att distrahera, leka, hålla 

handen eller hålla barnet i famnen (Ångström-Brännström et al., 2010). God omvårdnad 

beskrevs av föräldrar som empatisk, varsam och lugn (Rodgers et al., 2016) och det 

uppskattades när sjuksköterskorna fokuserade på hela familjen och inte bara var sin 

yrkesroll utan även var delaktiga, grät och kämpade tillsammans med föräldrarna (da Silva 

Carvalho et al., 2014). 

 

God kommunikation var en förutsättning för att känna delaktighet i vården (Wangmo et al., 

2016; Watt et al., 2013) och öppen kommunikation beskrevs som något positivt (Rodgers et 

al., 2016; Wangmo et al., 2016). Enligt föräldrar var det nödvändigt att kommunikationen 
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fungerande mellan dem och sjuksköterskorna då det fanns frågor och rädslor som de ville 

reda ut (Aburn & Gott, 2014; da Silva Carvalho et al., 2014). När sjuksköterskorna visade 

intresse och var trevliga vågade föräldrarna ställa frågor och be om råd (Kilicarslan-Toruner 

& Akgun-Citak, 2013). När sjuksköterskan inte kommunicerade med föräldrarna upplevde 

de frustration. Föräldrarna beskrev vidare att ett dåligt bemötande på avdelningen 

uttrycktes som otryggt och medförde en känsla av att vara på sin vakt (Watt et al., 2013). 

Inför utskrivning förändrades sjuksköterskornas kommunikation, från en dialog till en 

monolog vilket inte uppskattades (Rodgers et al., 2016).  

 

Föräldrar hade behov av att få information om hur de skulle bemöta och ta hand om sitt barn 

på bästa sätt och särskilda informationsbehov som uttrycktes gällde barnets omvårdnad och 

nutritionsstatus. En förälder uttryckte bekymmer över att inte veta hur de skulle få i sitt barn 

mat på grund av barnets ovilja att äta (Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2013). 

Sjuksköterskorna sågs som en viktig informationskälla under sjukhusvistelsen och hade en 

betydande roll när de kom till att tillgodose föräldrarnas behov av konkret information 

(Aburn & Gott, 2014; Rodgers et al., 2016; Soanes, Hargrave, Smith & Gibson, 2009). 

Föräldrar beskrev att sjuksköterskorna kunde förmedla annan typ av information än vad 

läkaren kunde som information gällande omvårdnad av deras barn (Kilicarslan-Toruner & 

Akgun-Citak, 2013; Ringnér et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde även förklara på ett sådant 

sätt att informationen blev mer begriplig för föräldrarna (Kästel, Enskär & Björk, 2011; 

Rodgers et al., 2016). En anledning till varför sjuksköterskorna sågs som en viktig 

informationskälla var på grund av deras patientnära arbete (da Silva Carvalho et al., 2014; 

Kästel et al., 2011). 

 

Att känna trygghet och tillit 

När föräldrar fick relevant och anpassad information utifrån behov och kunskapsnivå 

upplevdes detta som tryggt och det gav tillit till vården. Att det fanns en kontinuitet av 

vårdpersonal där relationer hade möjlighet att växa fram och att sjuksköterskan hade en god 

relation till barnet upplevdes även det som betryggande och stödjande.  
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Trygghet och tillit genom att vara välinformerad 

Det fanns ett behov av att få information och vilken typ av information som efterfrågades 

varierade utifrån vart i barnets sjukdomsförlopp föräldrarna befann sig (Kilicarslan-Toruner 

& Akgun-Citak, 2013). Att vara välinformerad upplevdes som en trygghet och det medförde 

en känsla av hopp (Doumit & Khoury, 2017; Ringnér et al., 2011) och ledde till att föräldrarna 

kunde finna struktur i kaoset (Watt et al., 2013; Ångström-Brännström et al., 2010). Ärlighet 

hos sjuksköterskorna var något som föräldrarna upplevde betryggande (Ringnér et al., 2011; 

Ångström-Brännström et al., 2010) och god kommunikation var viktigt för tillgodogörande 

av information (Doumit & Khoury, 2017). Ibland fick föräldrarna information som inte var 

korrekt vilket var en orsak till att de hade svårt att förstå situationen och de uppgav att ingen 

information hade varit bättre än felaktig (Ringnér et al., 2011). Information förklarad på ett 

lugnt och tydligt sätt upplevdes som en central del för god omvårdnad (Wangmo et al., 2016) 

och det var viktigt att få möjlighet att ställa frågor (Aburn & Gott, 2014; da Silva Carvalho et 

al., 2014; Rodgers et al., 2016). När kommunikationen var personcentrerad upplevde 

föräldrarna att de fått svar på sina frågor samt anpassad information inför framtiden 

(Ringnér et al., 2015).  

 

Det upplevdes positivt att tilldelas all tillgänglig information (Kästel et al., 2011; Ringnér et 

al., 2011) men uttrycktes samtidigt att det kunde vara svår att ta emot den (Kästel et al., 

2011). Det var viktigt för föräldrar att få information om barnets tillstånd och behandling 

(Kerr et al., 2007; Ringnér et al., 2011; Soanes et al., 2009) men ibland upplevdes att 

informationen begränsades och detta var något som inte uppskattades av föräldrarna 

(Ringnér et al., 2011). Det uppskattades när informationen var anpassad efter emotionellt 

tillstånd och att få rätt information vid rätt tillfälle upplevdes som en trygghet (Ringnér et al., 

2011; Wangmo et al., 2016). När föräldrarna fick beskedet om barnets cancerdiagnos 

upplevdes informationen överväldigande (Aburn & Gott, 2014; Kilicarslan-Toruner & 

Akgun-Citak, 2013; Kästel et al., 2011; Rodgers et al., 2016). Efter behandling när familjen 

skulle skrivas ut beskrev föräldrarna en känsla av att inte vara tillräckligt förberedda (Kästel 

et al., 2011; Rodgers et al., 2016). 

 

Det fanns olika sätt att ta del av information men sjuksköterskorna frågade sällan på vilket 

sätt föräldrarna ville ha den presenterad (Rodgers et al., 2016). Detta trots att föräldrar 
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betonade att det var viktigt hur informationen lades fram (Kästel et al., 2011). Att vara 

välinformerad kunde innebära att få informationen skriftligt (Kilicarslan-Toruner & Akgun-

Citak, 2013; Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Rodgers et al., 2016). Föräldrar som fick 

information skriftligt upplevde det som positivt då det fungerat som ett stöd och de som inte 

fick skriftlig information beskrev att det hade underlättat (Kilicarslan-Toruner & Akgun-

Citak, 2013). Upprepad information hjälpte föräldrarna att få kunskap om området (Kerr et 

al., 2007; Ringnér et al., 2011; Rodgers et al., 2016) och de uppskattade när de kunde förstå 

vad sjuksköterskorna sa och ett hinder för detta kunde vara användningen av medicinska 

termer (Kästel et al., 2011; Rodgers et al., 2016; Ångström-Brännström et al., 2010). Språkliga 

barriärer var även ett hinder som försvårade för föräldrarna att aktivt kunna delta i 

diskussioner om vården av barnet (Wangmo et al., 2016; Watt et al., 2013). 

 

Trygghet och tillit genom relationer  

Trygghet upplevdes när det fanns kontinuitet av personal och när barnet hade en ansvarig 

sjuksköterska som var extra insatt i barnets vård (Korhonen & Kangasniemi, 2013; Ringnér et 

al., 2011; Rodgers et al., 2016; Soanes et al., 2009; Wangmo et al., 2016; Ångström-Brännström 

et al., 2010). Föräldrar beskrev att en god relation med den ansvariga sjuksköterskan var 

uppskattat och upplevdes som en garanti för god omvårdnad och trygghet (Korhonen & 

Kangasniemi, 2013). Nära relationer med sjuksköterskorna utvecklades på grund av all den 

tid som tillbringades på avdelningen (Rosenberg-Yunger et al., 2013; Ångström-Brännström 

et al., 2010) och föräldrar uttryckte att personalen var till stor hjälp genom att titta till dem då 

och då (Doumit & Khoury, 2017). I början av barnets sjukdomstid upplevde föräldrarna 

bristande kontinuitet som skrämmande och som en orsak till utmattning och stress (Soanes 

et al., 2009). Kontinuitet av vårdpersonal var viktigt för att relationer skulle kunna bildas 

(Ringnér et al., 2011) och stor personalomsättning upplevdes utmattande där vissa föräldrar 

upplevde frustration över att bli ombedda att svara på samma frågor upprepade gånger 

(Watt et al., 2013). Bristen av kontinuitet medförde att föräldrarna kände ett ansvar att 

informera ny personal om barnets omvårdnad och tillstånd, något som föräldrarna ansåg 

ligga utanför deras ansvarsområde och detta upplevdes som betungande (Ringnér et al., 

2011). Senare under sjukdomstiden beskrev föräldrar att de upplevde att kontinuiteten blev 

sämre vilket innebar att sjukvårdspersonalen var mindre tillgängliga och inte längre 
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tillgodogjorde föräldrarnas behov av information i samma utsträckning som tidigare 

(Jackson et al., 2008; Kästel et al., 2011). 

 

Föräldrar upplevde ett lugn när sjuksköterskorna bemötte barnen på ett anpassat sätt och 

förklarade så att barnen kunde förstå (Aburn & Gott, 2014; Korhonen & Kangasniemi 2013; 

Wangmo et al., 2016). Dock var vissa föräldrar inte bekväm med att sjuksköterskorna 

diskuterade känslig information direkt med barnen (Watt et al., 2013). Det var viktigt att 

sjuksköterskorna hade ett lugnt bemötande när de interagerade med barnen (Kilicarslan-

Toruner & Akgun-Citak, 2013; Ångström-Brännström et al., 2010) och vissa föräldrar 

uppskattade när sjuksköterskorna inte gjorde en procedur till en traumatisk upplevelse, 

exempelvis genom att undvika upprepade och onödiga blodprover (da Silva Carvalho et al., 

2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Familjecentrerad omvårdnad har valts att huvudsakligen beskrivas utifrån Wright, Watson 

och Bell (1996/2002) men teorin har kompletterats med flera författares perspektiv.  

Flera perspektiv gav en djupare förståelse av teorins innebörd och flera författare ses därmed 

inte som en svaghet. 

 

Studier vars kontext innebar intensivvårdsavdelning eller palliativ vård exkluderades med 

anledning att närstående till denna patientgrupp kan ha behov av en annan typ av stöd. 

Detta kan ses som en styrka då resultatet skildrar behov av stöd hos föräldrar med liknande 

kontexter.  

 

I PubMed och PsycINFO uppmärksammades ingen thesaurus för begreppet “Barncancer”. 

Fritextord fick istället kombineras för att sökningen skulle svara mot litteraturöversiktens 

syfte som exempelvis “Neoplasms” och “Pediatrics”. I syftet ingår även begreppet “Stöd” 

och då ingen relevant thesaurus observerades i databaserna tillämpades fritextord för denna 

term. Användningen av fritextord kan ses som en svaghet då thesaurusar används för att ge 

en övergripande bild utan att nödvändigtvis behöva använda flera synonymer (Östlundh, 

2017, s. 68-69).  
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När dubbletter av tidigare funna artiklar vid upprepade tillfällen hittats samt när de funna 

artiklarna blivit granskade och upprätthöll en tillräckligt god kvalitet för vidare analys 

avslutades litteratursökningarna. Att dubbletter förekom anses vara en styrka då det kan 

tyda på att ämnesområdet är genomsökt (Polit & Beck, 2016, s. 89). 

 

Vissa studier beskrev sjukvårdspersonal med en generell term och dessa studier 

inkluderades trots att studien inte enbart beskrev upplevelser om sjuksköterskan. I dessa fall 

markerades enbart det som handlade om sjuksköterskan eller som tydligt var relaterat till 

omvårdnad. Ett antal studier beskrevs även ur övriga familjemedlemmars perspektiv och i 

dessa fall markerades enbart föräldrarnas behov. Detta kan ses som en styrka då studier med 

andra upplevelser och perspektiv ej har exkluderats. 

 

Majoriteten av de inkluderade studierna höll grad I efter kvalitetsgranskning och ett fåtal 

höll grad II. Studier av lägre kvalitet exkluderades vilket kan ses som en styrka för resultatet, 

då det inkluderade materialet kan ses som tillförlitligt (Friberg, 2017b, s. 46).  

 

Mödrar har varit överrepresenterade i majoriteten av de inkluderade studierna. Om fäder 

hade representerats i större utsträckning hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Mödrar 

och fäder skulle kunna ha olika behov av stöd och det blir därmed osäkert om en slutsats 

kan dras om föräldrars behov utifrån resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

Föräldrar har uppskattat att bli sedda av sjuksköterskan och detta har upplevts som ett stöd. 

Detta styrks av de Macedo et al. (2017) och Clark och Fletcher (2003) där sjuksköterskor 

påtalat vikten av att föräldrar bör bli inkluderade vid pediatrisk vård. Boztepe och 

Kerimoğlu Yıldız (2017) och Gårdling, Edwinson Månsson, Törnqvist och Hallström (2015) 

menar att det är viktigt att ge uppmärksamhet och stöttning till föräldrar när barnet 

insjuknat i cancersjukdom. I förlängningen menar Gårdling et al. att lugna föräldrar kan leda 

till att barnen känner sig trygga. Resultatet visar att föräldrar uppskattat när de fått enskild 

tid med sjuksköterskan och Gårdling et al. beskrev att detta var gynnsamt för föräldrarna då 
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det sågs som en stund för föräldrarna att känna ett lugn. Det skulle därför vara befogat att 

använda familjecentrerad omvårdnad eftersom det innebär att familjen ses som en helhet och 

att arbeta utifrån modellen kan bidra till att föräldrarna får det stöd de behöver vilket styrks 

av Wright, Watson och Bell (1996/2002, s. 14, 359). Sjuksköterskor upplevde däremot att det 

var svårt att ses som informationskälla då föräldrar ibland ställde mycket frågor vilket gjorde 

att de kände sig stressade (Boztepe & Kerimoğlu Yıldız, 2017). Detta skulle kunna undvikas 

genom utbildning i stresshantering och genom att reflektera tillsammans med andra 

sjuksköterskor hur de hanterar denna typ av situation.  

 

“Det lilla extra” uppskattades av föräldrar och att det var gynnsamt har sjuksköterskor 

bekräftat enligt en studie av de Macedo et al. (2017). Vidare förklarar de Macedo et al. att 

sjuksköterskorna gärna gjorde dessa saker när tillfälle gavs och att små saker för dem kunde 

betyda mycket för föräldrarna. Arman och Rehnsfeldt (2007) beskrev att det var viktigt att 

man inte enbart såg sjukdomen utan hela människan och att göra det lilla extra sågs som en 

etisk handling. Genom att utföra handlingar som låg utanför sjuksköterskans egentliga 

arbetsområde kunde det leda till att personens värdighet upprätthölls och att de kände sig 

bekräftade. Som sjuksköterska kan det därför anses vara av stor vikt att vara medveten om 

att små medel kan göra stor skillnad för patienter och närståendes välmående. 

 

Föräldrar till cancersjuka barn gynnades av att vara delaktiga i barnets omvårdnad vilket 

styrks av Boztepe och Kerimoğlu Yıldız (2017) där delaktighet bidrog till att föräldrarna 

kände sig kompetenta i sitt föräldraskap. I en reviewartikel med syftet att beskriva 

familjecentrerad vård beskriver Mikkelsen och Frederiksen (2011) att föräldrar som får 

möjlighet att föra sitt barns talan upplever att de har bättre kontroll över situationen. Om 

föräldrar upplever att de har kontroll ökar deras förmåga att kunna delta. Enligt Mikkelsen 

och Frederiksen är ett mål med familjecentrerad omvårdnad att föräldrar ska känna kontroll 

och ansvar över barnets omvårdnad där sjuksköterskan ska fungera som rådgivare. Detta 

skulle kunna innebära att sjuksköterskan tar ett steg tillbaka och låter föräldrar ta plats i 

omvårdnaden. Genom att lyssna på föräldrarnas önskemål och synpunkter kan omvårdnad 

anordnas och anpassas utefter vad som är möjligt att genomföra. På så sätt skulle föräldrars 

kontroll kunna öka och i förlängningen främjas deras delaktighet. 
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Dålig kommunikation beskrivs i litteraturöversiktens resultat som frustrerande och Clark 

och Fletcher (2003) menar att dålig kommunikation kunde vara att som förälder inte bli 

lyssnad på vilket i sin tur minskade föräldrarnas möjlighet till delaktighet och det upplevdes 

smärtsamt. Mikkelsen och Frederiksen (2011) beskriver att dålig kommunikation kunde leda 

till bristande tillit till personalen och de Macedo et al. (2017) menar att kommunikation och 

bemötande hänger ihop då sjuksköterskor uttryckt att föräldrar som varit otrevliga inte fått 

samma bemötande som föräldrar som varit vänliga. Inom familjecentrerad omvårdnad är 

det viktigt att föräldrarna involveras i barnets vård och ett verktyg för detta är att 

sjuksköterskan har kommunikativa kunskaper (Institute for patient- and family-centred care, 

u.å; Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Genom utbildning och samtalsövningar skulle 

sjuksköterskan kunna förbättra sin kommunikation vilket vidare kan underlätta i samtal 

med föräldrarna. Utbildningarna skulle kunna hållas av exempelvis kuratorer som till stor 

del deltar i samtal. 

 

Föräldrar uppskattade när sjuksköterskan delade glädje och sorg med dem och  

sjuksköterskor bekräftar i en studie av da Silva, Vidal, Leite och da Silva (2014) att det är 

svårt att inte bli involverad på ett personligt plan om barnet är allvarligt sjukt. Tedford och 

Price (2011) beskriver att sjuksköterskan kan uppmuntra föräldrarna att dela med sig av sina 

känslor i syfte att lättare kunna hantera barnets sjukdom. Författarna till denna 

litteraturöversikt misstänker att föräldrar som fick dela sina känslor med någon upplevde att 

de inte kändes lika övermäktiga och att sjuksköterskornas närvaro därför uppskattades. Det 

styrks av McGrath (2002) att föräldrar som delade med sig till sjuksköterskan av det som 

varit tufft upplevde att de mått bättre. Om sjuksköterskor skulle ansvara för ett färre antal 

patienter skulle mer tid kunna ges till de man vårdar och de skulle då kunna vara mer 

närvarande för dessa patienter och deras föräldrar.  

 

Sjuksköterskan sågs som en källa till konkret information och genom denna information har 

föräldrarnas möjlighet att vara delaktiga ökat. Familjecentrerad omvårdnad bygger på att 

föräldrarna ska få konkret information för att kunna vara delaktiga i barnets vård (Institute 

for patient- and family-centred care, u.å). Wright, Watson och Bell (1996/2002, s. 274) 

beskriver att föräldrar har tillit till sjuksköterskan och menar vidare att sjuksköterskan kan 
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använda sig av denna kunskap för att kunna stötta och involvera föräldrarna. Andreassen 

(2005) beskriver att information behövdes för att få förståelse för situationen och 

sjuksköterskan gav tydliga och bra svar på både praktiska och emotionella frågor. Genom att 

arbeta utifrån ett familjecentrerat synsätt skulle informationen bättre kunna anpassas för att 

hela familjen ska kunna förstå den. Förståelse för den information som sjuksköterskan 

förmedlar skulle även kunna öka deras möjlighet till delaktighet, då de försetts med verktyg 

som underlättar för dem att involveras. 

 

Föräldrar upplevde ibland att sjuksköterskor begränsade informationen och detta bekräftas 

av sjuksköterskor i Boztepe och Kerimoğlu Yıldız (2017) studie där en anledning var att det 

fanns en oro om att viss information skulle kunna misstolkas. Sjuksköterskor i Klassen, 

Gulati och Dix (2012) studie uttryckte även att vissa samtalsämnen upplevdes svåra att prata 

om och ibland hade sjuksköterskorna svårt att avgöra föräldrars behov av information när 

familjen var mer privat. Ibland blev även föräldrar överväldigade av mängden information 

som mottogs och sjuksköterskor i Boztepe och Kerimoğlu Yıldız (2017) studie bekräftar att 

för mycket information inte bör ges till föräldrar då de inte kan ta emot informationen på 

grund av det känslomässiga tillstånd de befinner sig i. Detta tyder på att sjuksköterskan har 

svårigheter att avgöra föräldrars behov av information. Genom att sätta sig ned i enskildhet 

och ta reda på vilken information och mängd som önskas skulle sjuksköterskan kunna 

tillgodose föräldrars individuella informationsbehov på ett fördelaktigt sätt. 

 

I resultatet framkommer att föräldrar upplevde en oro inför utskrivning och McCall et al. 

(2017) beskrev att en anledning till föräldrars oro kunde vara att det fanns en rädsla för 

misstag som resulterade i att barnet tog skada. Rädslan handlade främst om föräldrarnas 

teknik vid läkemedelshantering samt om säkerhet och risker för biverkningar och 

sjuksköterskor i de Macedo et al. (2017) studie beskrev att det var viktigt att förbereda 

föräldrar inför utskrivning. Walsh et al. (2013) beskrev att brister i hantering av läkemedel 

har uppstått när föräldrar ansvarat över läkemedelshantering i hemmet och att dessa misstag 

hade kunnat förhindras genom bättre förberedelse och kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och föräldrar. Föräldrar i McCall et al. (2017) studie upplevde ett lugn 

över övertygelsen att de när som helst kunde kontakta vårdpersonal för hjälp och råd. Om 
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ett familjecentrerat arbetssätt hade använts skulle föräldrar som känt sig osäkra inte blivit 

utskrivna från sjukhuset utan att ha tillräcklig kunskap om de moment som skulle utföras i 

hemmet. Detta för att familjecentrerad omvårdnad inte enbart ser till patientens mående 

utan även de närståendes. Vidare kan de föräldrar som mår dåligt misstänkas vara sämre 

stöd för sina barn än de föräldrar som känner sig trygga i de moment de ska utföra. 

 

Kontinuitet av vårdpersonal ingav trygghet hos föräldrar och detta styrks av närstående till 

vuxna patienter (Griffiths, 2005) och av sjuksköterskor som beskrev att kontinuitet av 

personal och rutiner medförde trygghet hos barnpatienter (Gårdling et al., 2015). I resultatet 

framkommer även att föräldrarna utvecklade nära relationer till sjuksköterskor och hög 

personalomsättning upplevdes utmattande. Wright, Watson och Bell (1996/2002, s. 148) 

beskriver att det är viktigt inom familjecentrerad omvårdnad att det finns en etablerad 

relation mellan sjuksköterska, patient och närstående, då sjuksköterskor kan bistå med stöd 

som kan vara betydelsefullt för familjens medlemmar. Resultatet påvisar att föräldrar 

upplevde trygghet när det fanns en relation mellan sjuksköterskan och barnet. Det stöds av 

sjuksköterskor i Gårding et al., (2015) studie att en god relation med barnet var en 

förutsättning för en god vård. Varje barn var unika individer och därmed krävdes ett 

individanpassat bemötande vilket enligt sjuksköterskor i Gårding et al. och Batista dos 

Santos et al. (2017) studier kunde innebära att anpassa språk och information utifrån barnets 

förutsättningar samt genom samtal om barnens intressen. Sjuksköterskor i Gårding et al. 

(2015) studie uttryckte att barnets och föräldrarnas mående påverkade varandras känsla av 

trygghet och det var därmed viktigt att sjuksköterskorna tog hänsyn till barnens mående då 

det var främjande för föräldrarnas hälsa. 

Slutsats 
Det framkommer i resultatet att föräldrar till cancersjuka barn hade olika behov av stöd från 

sjuksköterskan. Föräldrarnas behov handlade om att bli sedd och bekräftad, vara delaktiga i 

barnets vård samt att känna trygghet och tillit till vården. Dessa fynd kan bidra till att 

sjuksköterskan kan bemöta och tillgodose föräldrar på ett för dem uppskattat sätt som vidare 

kan leda till att deras välbefinnande stärks. För att detta ska kunna tillämpas i praktiken kan 

familjecentrerad omvårdnad vara en lämplig arbetsmodell. Ett familjecentrerat synsätt 

handlar om att se familjen som en enhet där medlemmars behov av stöd ska tillgodoses i 
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liknande utsträckning och ska därmed involveras i patientens omvårdnad. Sjuksköterskan 

bör beakta att små medel kan göra stor skillnad för patienters och närståendes välmående. 

Vidare forskning angående hur sjuksköterskan praktiskt ska gå tillväga för att möta dessa 

behov behövs samt om dessa behov kan likställas med behov hos föräldrar till barn med 

andra allvarliga sjukdomar.   

 

Författarnas tack 

Tack till Märit Englund som varit värdefull genom att bidra med synpunkter och en positiv 

inställning samt funnits som stöd under arbetets gång.  
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Bilaga 1. Översiktstabell över inkluderade artiklar 

Författare, Årtal,  
Land 

Studiens syfte Deltagare 

(bortfall) 
Design, Metod, Analys 

 

Huvudresultat Studiens  
kvalitet 

Aburn & Gott. 

(2014). Nya 

Zeeland. 

 

Belysa vilka uppfattningar och 

upplevelser föräldrar till barn 

nydiagnostiserade med 

leukemi har relaterat till 

utbildning inför första 

utskrivningen från sjukhuset.  

12 (13) Kvalitativ studie med intervjuer. 

Analys av innehåll genom öppen 

kodning och med en komparativ 

metod. 

Föräldrar upplevde det viktigt att ges möjligheten 

att ställa frågor och föra en dialog med 

sjuksköterskor. Sjuksköterskan har en viktig roll 

för flera föräldrar och den information de fått från 

sjuksköterskan har varit värdefull under 

sjukdomstiden. Omvårdnad och stöd från 

sjuksköterskan har hjälpt till att göra situationen 

hanterbar. 

Grad II 

da silva Carvalho, 

Depianti, Silva, 

Aguiar & 

Monteiro. (2014). 
Brasilien. 

Identifiera anhörigas 

reaktioner när ett barn i 

familjen diagnostiserats med 

cancer samt beskriva familjens 

upplevelse och förväntningar 

av omvårdnaden.  

7 (0) 

 

Kvalitativ, semi-strukturerade 

intervjuer, tematisk analys 
Kommunikation är viktigt för att omvårdnaden 

ska bli så bra som möjligt för både barnet och 

föräldrarna. Föräldrarna uppskattar när 

sjuksköterskan informerar barnet inför medicinska 

moment. Att ha sjuksköterskan nära är ett sätt för 

föräldrarna att känna stöd och tröst.  

Grad I 

Doumit & 

Khoury. (2017). 
Libanon 

 

Att få en djupare förståelse av 

vilka faktorer som var 

underlättande och hindrande 

för möjlighet till coping hos 

Libanesiska föräldrar till 

cancersjuka barn. 

12 (0) Kvalitativ, intervjuer. 

Fenomenologisk analys. 
Sjuksköterskans stöd har underlättat 

sjukhusvistelsen för föräldrarna. Föräldrarna har 

betonat att god kommunikation är viktigt vilket 

har minskat deras stress, rädslor och ångest.  

Grad I 

Jackson et al. 

(2008). Australien, 

Nya Zeeland och 

Singapore. 

Undersöka hur familjen 

påverkas av barnets 

cancersjukdom samt 

upplevelsen av socialt stöd och 

coping. 

83 (5) Prospektiv longitudinell mixad 

studie. Enkätundersökningar med 

öppna frågor, slutna frågor och 

lickertskalor. Semistrukturerade 

intervjuer. Statistisk analys av 

kvantitativ data. Tematisk analys av 

kvalitativ data. 

Vid diagnostillfället har föräldrar en positiv 

uppfattning av stödet från sjukvårdspersonal. De 

får både emotionellt och praktiskt stöd och blir 

vänligt bemötta. Senare under sjukdomstiden 

upplever vissa föräldrar att personalen är mindre 

tillgänglig än tidigare. 

Grad I 



 

 
 

Kerr, Harrison, 

Medves, Tranmer 

& Fitch. (2007). 

Canada. 

 

Synliggöra föräldrars 

perspektiv om upplevt stöd för 

framtida utveckling.   

15 (5) Mixad design, enkäter och intervjuer, 

innehållsanalys, statistisk 

analysmetod 

Föräldrar har ett behov av stöd. Många finner 

emotionellt stöd hos anhöriga men även hos 

sjuksköterskan då familjen inte alltid funnits nära. 

Information var viktigt men vilken typ av 

information varierar med sjukdomens olika faser.  

Grad II 

 

Kilicarslan-

Toruner & 

Akgun-Citak. 

(2013). 
Turkiet. 

 

Utforska informationssökande 

beteenden, förväntningar och 

upplevelser kring 

beslutsfattande hos föräldrar 

till cancersjuka barn.   

15 (3) Kvalitativ, 
deskriptiv studie, semistrukturerade 

intervjuer, innehållsanalys 

Föräldrar ser sjuksköterskan som en 

informationskälla då denne ofta finns tillgänglig. 

Majoriteten av föräldrarna har förväntningar på 

sjuksköterskan. Förväntningarna kan vara att 

sjuksköterskan ska ha bra kontakt med barnet 

vilket ger föräldrarna ett lugn.  

Grad II 

Korhonen & 

Kangasniemi. 

(2013). 
Finland. 

 

Beskriva sjuksköterskors, 

läkare och föräldrars 

uppfattning om hur 

arbetsmodellen ‘Primär 

omvårdnad’ fungerar på en 

pediatrisk vårdavdelning.  

30  

(ej angivet) 
Kvalitativ beskrivande studie, 

intervjuer, induktiv innehållsanalys 
Föräldrar upplevde att ha en primär sjuksköterska 

som arbetade nära familjen var positivt och med 

det skapades en nära relation som ökade 

föräldrarnas trygghet. Sjuksköterskan sågs som en 

källa till emotionellt stöd. Föräldrar behöver olika 

typer av stöd beroende på situation.  

Grad II 

Kästel, Enskär & 

Björk. (2011). 
Sverige. 

 

Beskriva föräldrars 

erfarenheter av information 

inom pediatrisk cancervård. 

17  

(ej angivet) 
Kvalitativ,  
intervjuer, öppna frågor,  
innehållsanalys 

Föräldrar har olika behov av information om 

barnens sjukdomstillstånd. Föräldrarna såg 

sjuksköterskan som en viktig informationskälla. 

Vid utskrivning upplevde föräldrarna att de var 

lägre prioriterade.  

Grad II 

 

Ringnér, Jansson 

& Graneheim. 

(2011). Sverige. 

 

Beskriva föräldrars upplevelse 

av att erhålla och använda 

information för att få kunskap 

om barnets cancersjukdom.  

14 (18) Kvalitativ, individuella och 

gruppintervjuer, innehållsanalys  
Att vara välinformerad och känna sig betydelsefull 

upplevdes som ett stöd. Hur, var, när och om 

information gavs till föräldrarna var betydande. 

Kontinuitet och tillgänglighet av personal gjorde 

att föräldrarna kände sig trygga. Det fanns en 

önskan om egentid med sjuksköterskan för få svar 

på frågor.  

Grad I 



 

 
 

Ringnér, Karlsson 

& Hällgren 

Graneheim. 

(2015). 

Sverige. 

 

Beskriva upplevelsen hos 

föräldrar som deltog i en 

person-centrerad informations 

intervention. 

8 (12) Mixad metod, fallstudie, 

semistrukturerade intervjuer, 

interventionsträffar, enkäter, PND 

Föräldrarna har under interventionsträffar uttryckt 

det som något positivt att få möjlighet att ställa 

frågor utan att ha barnet närvarande. Egentid med 

sjuksköterskan har upplevts som en plats att 

kunna andas ut och där tid för frågor funnits. 

Relationen med sjuksköterskan har varit 

uppskattad. 

Grad I 

Rodgers, 

Stegenga, 

Withycombe, 

Sachse & 

Patterson Kelly. 

(2016). USA. 

 

Beskriva föräldrars erfarenhet 

och åsikter om information och 

utbildning gällande innehåll, 

tidpunkt och metod under 

barnets sjukdomstid. 

20 (0)  Kvalitativ, tolkande beskrivande 

design, semi-strukturerade intervjuer, 

komparativ analys 

Viktigt att sjukvårdspersonal kommunicerar och 

lyssnar på föräldrarna när det kommer till att 

undervisning. Föräldrar upplevde att de bli 

övergivna vid utskrivning. Egenskaper hos 

sjukvårdspersonal som uppskattats var 

tillgänglighet, empati och lugn.  

Grad I 

Rosenberg-

Yunger et al. 

(2013). 
Canada. 

 

Identifiera stöttande faktorer 

och resurser som 

ensamstående föräldrar 

använder vid hantering av 

påfrestningar som skapas av 

att ha ett barn med cancer.  

29  

(ej angivet) 
Kvalitativ, semi-strukturerade 

intervjuer,  
Grounded theory 

För ensamstående föräldrar kan sjuksköterskan 

vara enda källan till socialt och emotionellt stöd 

pga att stor del av föräldrarnas tid tillbringas på 

sjukhuset. I och med all tillbringad tid på 

sjukhuset var det uppskattat om vårdpersonal såg 

till att underlätta föräldrarnas tillvaro. 

Grad I 

Soanes, Hargrave, 

Smith & Gibson. 

(2009). 

Storbritannien. 

Få förståelse för barn och 

föräldrars uppfattning om 

vården på ett sjukhus i 

London, vad som varit bra och 

vad som kan bli bättre. Syftar 

även till att kartlägga behoven 

från diagnos till slutet av 

behandlingen för både barn 

och föräldrar.  

28  

(ej angivet) 
Kvalitativ longitudinell fallstudie. 

Semistrukturerade intervjuer och 

observationer.  

Det var viktigt för föräldrar att vara delaktiga. 

Föräldrarna påverkades av hur väl vården var 

organiserad. Många upplevde det ångestfyllt att 

träffa många nya människor och beskriver att de 

hade uppskattat att ha en kontaktsjuksköterska 

som kan svara på frågor och vara en länk mellan 

dem och andra professioner.  

Grad I 



 

 
 

Wangmo et al. 

(2016). Schweiz.  
Undersöka föräldrar och 

patienters positiva och 

negativa upplevelser av den 

vård de tagit del av under 

barnens cancerbehandling. 

36 (6) Kvalitativ. Semi-strukturerade 

intervjuer. Analys genom öppen 

kodning. 

Ett gott bemötande, god kommunikation och att 

sjuksköterskan gör sitt yttersta var viktigt för 

föräldrarnas mående. Att ha en kontaktperson som 

kan svara på frågor får föräldrarna att känna sig 

stöttade. Det som upplevdes negativt var bland 

annat stor personalomsättning och 

språkförbistringar.  

Grad II 

Watt et al. (2013). 

Canada. 

 

 

Beskriva immigrerade 

kinesiska och syd-asiatiska 

föräldrars upplevelse av 

familjefokuserad omvårdnad.  

66 (28) Kvalitativ. Semi-strukturerade 

intervjuer. Induktiv analys genom 

kvalitativ kodning 

Föräldrar vill i varierande grad vara delaktiga i 

omvårdnaden av barnen. Relationen med 

personalen var till stor del uppbyggd på tillit till 

sjuksköterskorna. En god relation var enligt 

föräldrar en trygghet.  

Grad I 

Ångström-

Brännström, 

Norberg, 

Strandberg, 

Söderberg & 

Dahlqvist. (2010). 
Sverige. 

 

Beskriva föräldrars upplevelse 

av vad som var tröstande 

under tiden som deras barn 

haft i cancer.  

9 (11) Kvalitativ, intervjuer, innehållsanalys. Att få känna sig delaktig och vara involverade i 

barnets vård uppskattades. Relationer mellan 

sjuksköterskan och föräldrarna som var mer 

personliga upplevdes tröstande.  

Grad I 

 



 

 
 

Bilaga 2. Inkluderade artiklar under respektive huvudrubriker 

Inkluderade artiklar i resultat Att bli sedd och 

bekräftad 
Att vara delaktig i barnets 

vård 
Att känna trygghet och 

tillit 
Aburn & Gott (2014) x x x 
da silva Carvalho et al. (2014) x x x 
Doumit & Khoury (2017) x 

 
x 

Jackson et al. (2008) x 
 

x 
Kerr et al. (2007) x 

 
x 

Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak 

(2013) 

 
x x 

Korhonen & Kangasniemi (2013) x 
 

x 
Kästel et al. (2011) 

 
x x 

Ringnér et al. (2011) x 
 

x 
Ringnér et al. (2015) x x x 
Rodgers et al. (2016) x x x 
Rosenberg-Yunger et al. (2013) x 

 
x 

Soanes et al. (2009) 
 

x x 
Wangmo et al. (2016)  x x x 
Watt et al. (2013) x x x 
Ångström-Brännström et al. (2010) x x x 

 

 

 


