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Abstract 
Bakgrund: Varje år drabbas 300 barn av cancer, där tre av fyra barn överlever. Varför ett 
barn drabbas av cancer kan inte forskarna förklara. Men det är inte enbart barnet som drabbas 
av cancern utan även familjen. Familjen involveras i omvårdnaden kring barnet och blir en 
resurs till patienten men även till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna bygger en relation med 
föräldrarna och barnet som byggs på tillit och respekt.  
Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn och familjer med barn som har en 
diagnostiserad cancer. 
Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning. 
Resultat: Det är viktigt att som sjuksköterska hantera och stötta i den känslomässiga 
påfrestningen både för barnet och för familjen som drabbas vid cancer. Genom att som 
sjuksköterska försöka göra upplevelsen till en mer glädjefull upplevelse för barnet. 
Information och kommunikation är viktiga egenskaper hos en sjuksköterska som ska ge stöd 
till en familj för att skapa en respektfull och tillitsfull relation mellan familj och sjuksköterska.  
Slutsats: Information och kommunikation är nyckeln till en bra relation mellan sjuksköterska 
och den drabbade familjen som ger ett gott stöd. Det är också av vikt att se hela familjen och 
inte enbart det sjuka barnet.  
 
Nyckelord: Barncancer, familj, sjuksköterskans roll, stöd 
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1. Bakgrund 
 
1.1 Cancer  
Begreppet cancer är ett samlingsnamn på ungefär 200 olika sjukdomar och det beräknas 
finnas 15 miljoner nya fall av cancer 2020 (Cancerfonden, 2016;  
Garisma, Kamli, & Priya, 2018). Cancer innebär att en avvikande celldelning sker där cellerna 
börjar dela sig ohämmat. När cellerna fortsätter att dela på sig bildas slutligen en ansamling 
av celler som kallas för tumör. Tumören får sin näring från egenbildade blodkärl och kan 
fortsätta att växa, de kan bli stora och slutligen kännas samt synas (Cancerfonden, 2016). De 
delas in i benigna och maligna tumörer. De benigna kan bli stora och har inte samma förmåga 
som de maligna. Maligna tumörer kan sprida sig till andra organ eller växa igenom andra 
vävnader och kommer tillslut i kontakt med blodkärl och lymfsystem. Celler från en malign 
tumör kan lossna och färdas med blodet eller med lymfsystemet till andra delar av kroppen 
och kan bilda nya tumörer som kallas för metastaser (Cancerfonden, 2016).  
 
1.2 Cancer hos barn 
Barncancer har blivit ett hälsoproblem världen över (Monteiro da Paixão et al., 2018). Varje 
år drabbas ungefär 300 barn av någon form av cancer i Sverige. Cancer hos barn och vuxna 
skiljer sig åt, vid cancer hos vuxna är livsstilen och åldern en faktor (Barncancerfonden, 
2017). Genom att motionera och äta hälsosamt minskar risken att drabbas av cancer med en 
tredjedel (Cancerfonden, u.å). Vid barncancer kan forskarna oftast inte förklara orsaken till 
varför barn får cancer (Barncancerfonden, 2017). De vanligaste cancerformerna hos barn är 
leukemi och hjärntumörer. Cancer hos barn är vanligast under de fyra första levnadsåren, 
därefter minskar insjuknandet för att sedan återigen öka för barn i åldern tio till fjorton år. Hos 
barn är dödligheten låg i alla åldersgrupper. Av de 300 barn i Sverige som får en 
cancerdiagnos överlever tre av fyra barn (Darcy, Björk, Knutsson, Granlund & Enskär, 2016). 
Barn är i en tillväxtfas och oftast annars friska i kroppen (Barncancerfonden, 2017). Den yttre 
faktorn är inte av betydelse för utveckling av cancer hos barn.   
Behandlingen av cancer hos barn är individanpassad efter barnets egna egenskaper för att den 
ska uppnå bästa möjliga resultat. Det finns fyra olika behandlingsformer av cancer; 
cytostatikabehandling, kirurgi, stamcellstransplantation och strålbehandling. Vid 
cytostatikabehandling, som är en grupp läkemedel, påverkas cellernas funktion att bilda celler 
och målet med behandlingen är att ta död på cancercellerna. Vid kirurgi är målet att ta bort 
tumörer eller tumörrester efter en annan behandling. Stamcellstransplantation innebär att de 
sjuka stamcellerna byts ut mot friska som tas från benmärgen eller från blodet på en frisk 
donator. Vid strålbehandling skadas DNA-strängen i cellen och målet med behandlingen är att 
ska cellerna dö, cellerna kan dock reparera sig och överleva. Strålningsbehandling används 
oftast i kombination med operation för att minska tumören innan en operation 
(Barncancerfonden, 2017).  
 
1.3 Centrala begrepp  
 
1.3.1 Familjefokuserad och personcentrerad omvårdnad   
Familjen kan bli bemötta på olika sätt i kontakten med hälso-och sjukvården. Familjer och 
närstående har under de två till tre senaste decennierna involveras i vården i allt större 
utsträckning. De har involverats som en resurs för både personalen och patienten. Familjen 
har en viktig betydelse i omvårdnaden av barn, enligt en nationell undersökning från svenska 
sjuksköterskor. Den personcentrerade omvårdnaden utgår från sjukdomstillstånd hos 
patienten. Begreppet personcentrerad omvårdnad grundades under början av 2000-talet. 
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Begreppet innebar att utgå ifrån personens sammanhang istället för att sätta sjukdomen i fokus 
(Benzien, Hagberg & Saveman, 2014). Svensk sjuksköterskeförening beskriver familjen som 
ett system. När människor är inkluderade i varandras liv blir det en förändring för alla parter 
om en människas livssituation förändras. Det gäller sjukdom, ohälsa och även positiva 
förändringar (SSF, 2015). 
 
Familjefokuserad omvårdnad innebär att fokuset inte enbart ligger på den sjuka patienten utan 
även på hela familjen. En relation som bygger på tillit, respekt och vårdande relationer mellan 
sjukvårdspersonal, barn och föräldrar inkluderas i omvårdnaden (Foster, 2015). 
Sjuksköterskan ansvarar för planering som involverar hela familjen och inte bara en patient 
med sjukdom. Det medför förutsättningar för att uppnå en optimal vård (Jolley & Shields, 
2009). Information om sjukdom och behandling skapar goda förutsättningar för en optimal 
vård (Williams, Williams & Williams, 2014). 
 
1.3.2 Definition av begrepp 
Barn - United Nations Children's Found (UNICEF, u.å.) redogör att “Ett barn är varje 
människa under 18 år”. 
  
Familj - Familjen definieras utifrån att varje familj avgränsar och fastställer själv vilka som 
ingår i familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017).  
  
Närstående - Avses familj i första hand eller andra nära anhöriga. De personerna har en nära 
relation till patienten. Vilka personer som ingår som närstående är vanliga uppgifter i 
patientens journal (Socialstyrelsen, u.å). 
  
1.4 Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan ska vara respektfull, lyhörd, visa medkänsla, vara trovärdig samt respektera 
integritet. Hen ska genomföra omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter samt visa 
hänsyn till människors olika värderingar, vanor och trosuppfattning (SSF, 2017). 
Sjuksköterskan har sex stycken kärnkompetensområden som ska eftersträvas. 
Kärnkompetensområden är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 
förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård samt informatik. För att 
sjuksköterskan ska ge god vård krävs kunskap för att förebygga sjukdom, främja hälsa, bota 
sjukdom och även trösta och lindra. Förutom kunskap om ämnet är det viktigt att 
sjuksköterskan har förförståelse-, färdighets- samt förtrogenhetskunskap (Leksell & Lepp 
2013).  Det kan vara påfrestande att vårda barn med cancer och stödja deras familjer. Positiva 
och negativa känslor upplever sjuksköterskor vara viktigt att lära sig hantera. Det finns 
aspekter som underlättar arbetet. Det kan vara närheten i relation till barnet och familjen samt 
tacksamhet som barn och familjen upplever utifrån vården de får (Enskär,1999). Återkoppling 
och information på mail och telefon resulterar i tacksamhet från familjen (Jones, 2012).  
Ett negativt samspel i relationen till barn och föräldrar som inte är nöjda med vården beskrivs 
vara en aspekt där arbetet kan upplevas problematisk för sjuksköterskan. Det är viktigt att 
kunna skilja mellan en vänskapsrelation och en relation som vårdare eftersom det är enkelt 
som sjuksköterska att utveckla ett nära förhållande till barn och föräldrar. Vårdens kvalité 
påverkas negativt om vårdaren visar medlidande i en omfattande utsträckning.  
 
Sjuksköterskans roll innefattar hantering av egna känslor och genererar till ökad stöttning till 
barnet och familjen. Sjuksköterskor beskriver också en lättare hantering av känslorna vid 
upplevelsen när barnet fått en god omvårdnad som exempelvis optimal smärtlindring. 
Grupper och samtalsledare där erfarenheter delas av vårdpersonalen beskrivs vara till hjälp för 
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sjuksköterskan. Det finns olika faktorer att hantera och underlätta sina känslor som 
sjuksköterskor upplever. Rotation till andra specialiteter, höjd lön, mer personal, att arbeta i 
lag och sociala aktiviteter på arbetsplatsen är några av de faktorer som beskrivs (Enskär, 
1999). Onkologisk omvårdnad inkluderar att sjuksköterskan arbetar personcentrerat, 
familjecentrerat, arbetar evidensbaserat och har ett tydligt ledarskap (Cummings, G- G., Lee, 
S-D., & Tate, K-C, 2018).    
 
1.5 Problemformulering 
När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen och även barnet. De går igenom en kris 
och behöver stöd för att hantera sjukdomen. Sjukdomen innebär ofta en lång sjukhusvistelse 
där barnet och familjen ställs inför främmande ansikten och nya rutiner. Sjuksköterskan har 
en viktig roll i att ge stöd i dessa behov. När sjuksköterskan arbetar med familjefokuserad 
omvårdnad behöver hen etablera en nära relation till den familj och barn som har drabbats. 
Det kan vara både personlig och professionellt påfrestande att vårda barn med cancer och 
därför krävs en hög kompetens. Sjuksköterskan ska ha kunskap om familjers erfarenhet av 
cancer och kan med kunskapen skapa en förståelse för vad familjen går igenom samt vad hen 
kan ge för stöd. Författarna till studien vill utifrån tidigare nämnd fakta studera hur 
sjuksköterskor kan ge stöd till familjer och barn med barn som har en diagnostiserad cancer.  
  

2. Syfte 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn och familjer med barn som har 
en diagnostiserad cancer.  
  

3. Metod 
  
3.1 Design  
För att sammanställa forskning som beskriver hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn och 
familjer med barn som har en diagnostiserad cancer. Metoden som användes var en 
litteraturstudie med systematisk sökning med deskriptiv design (Kristensson, 2014). 
  
3.2 Sökstrategi 
En systematisk sökning genomfördes för att hitta artiklar inom det valda ämnet (Kristensson, 
2014). Sökningarna genomfördes i CINAHL och MEDLINE för att hitta relevanta artiklar till 
det valda ämnen till studien. Sökorden hämtades ur syftets meningsbärande ord; barncancer, 
familj, sjuksköterskans roll, stöd. I databasen MEDLINE användes Mesh-termer för att få 
fram specifika sökord. CINAHL headings användes i databasen CINAHL för att få fram 
specifika sökord. Sökorden kombinerades med de booleska sökoperatorerna som AND och 
OR. I Cinahl genomfördes två olika sökningar vid två olika tillfällen. I den första sökningen 
användes sökorden: Nurs* AND Neoplasms AND Parents. I den andra sökningen användes 
sökorden: Childhood neoplasms OR Neoplasms OR Childhood cancer AND Pediatric 
Oncology Nursing.  I MEDLINE användes sökorden: Attitude of Health Personnel OR  
Professional-Family Relations OR Parental attitudes OR Parental AND Neoplasms AND 
Childhood. Avgränsningar som gjordes var att artiklarna skulle vara publicera 2008-2018 och 
skrivna på engelska (Bilaga 1).  
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3.3 Urval 
Urvalet genomfördes i flera steg för respektive databas. I det första urvalet lästes totalt 47 
titlar i Cinahl och 33 titlar i Medline för att hitta artiklar som svarade på studiens syfte. I det 
andra urvalet lästes 12 abstracts från Medline och 17 från Cinahl. I det tredje urvalet lästes de 
valda artiklarna i fulltext, fem artiklar från Medline respektive sex artiklar från Cinahl valdes 
ut och ansågs svara på studiens syfte. Inklusionskriterier till studien var att artiklarna skulle 
vara vetenskapliga, artiklarna skulle behandla ämnet hur sjuksköterskans kan ge stöd till barn 
och familjer med barn som har en diagnostiserad cancer. Exklusionskriterier till studie var 
artiklar som behandlade palliativ vård, stöd till föräldrar efter barnets död.  
 
3.4 Kvalitetsgranskning 
De elva kvarvarande artiklar som ansågs besvara studiens syfte granskades utifrån frågor av 
bedömning av kvalitativa studier (Kristensson, 2014). Artiklarna skulle vara tillförlitliga, 
överförbara, verifierbara och giltiga. Artiklarna lästes och granskades individuellt av 
författarna och sedan genomfördes en granskning gemensamt. Efter granskningen 
exkluderades tre artiklar som inte ansågs ha tillräcklig kvalité eller inte svarade på syftet, åtta 
artiklar ansågs ha hög kvalité och inkluderades i studien (bilaga 2).  
 
3.5 Dataanalys 
En integrerad analys genomfördes av åtta utvalda artiklar. Artiklarna lästes enskilt av 
författarna för att skapa en egen förståelse och sedan diskuterades innehållet mellan 
författarna. Därefter översattes texten från engelska till svenska, likheter och olikheter i 
artiklarnas resultat identifierades (Kristensson, 2014). Liknande stycken och meningar 
sammanställdes och rubriker skapades (bilaga 2).   
 
3.6 Etiska överväganden 
De artiklar som inkluderades i studien skulle vara granskade av en etisk kommitté eller 
framföra ett etiskt resonemang i diskussionen. Det var viktigt att författarna inte lade in sina 
egna värderingar i resultatet då det ska redovisas på ett objektivt sätt. Resultatet 
sammanställdes och allt redovisades oavsett om det stämde överens med författarnas egna 
åsikter eller inte (Forsberg & Wengström 2008).   
 

4. Resultat 
Litteraturstudiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskan kan ge stöd till barn och familjer 
med barn som har en diagnostiserad cancer. Resultatet i litteraturstudien bygger på åtta 
vetenskapliga artiklar som kommer från Iran, USA, Brasilien, Schweiz, Kenya och Ghana. 
Resultatet presenteras i tre rubriker. 
  
4.1 Sjuksköterskans stöd vid känslomässig påverkan  
Som sjuksköterska är det viktigt att stödja föräldrar vid känslomässig påverkan såsom stress 
och humörsvängningar. Är föräldrarna påverkade känslomässigt kan barnets oro förvärras och 
bli mer förvirrat. Föräldrar och barnet har ett gemensamt samband som påverkar varandra 
som i sin tur kan leda till ett ökat behov av stöd från sjuksköterskan. Sjuksköterskan påverkas 
inte på samma sätt som föräldrar gör för sitt barn och kan ge mer stöd. I studien av Cantrell & 
Matula (2009) har det visat sig vara ett framgångsrikt koncept att ta bort sjukhusupplevelsen. 
Familjen och barnet tyckte att sjukhuset var påfrestande och ångestladdat. Behandlingen kan 
vara ångestfyllt för barnet och sjuksköterskan kan bidra till en glädjefylld del i behandlingen. 
Genom att sjuksköterskan sätter på sig peruken själv och tar foton kan det visa barnet att hen 
är en person och inte en patient (Cantrell & Matula, 2009). En avgörande roll i stödet till 
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familjen och barnet är att skapa en djupare förståelse av barnets erfarenhet av vården (Bingen 
et al., (2017). Handlingsåtgärder från sjuksköterskan som att bry sig, ta sig tiden att prata, 
umgås med barnet och familjen är beskrivna som meningsfulla i stödet under behandlingen. 
Genom dessa enkla handlingsåtgärder kan behandlingen kännas mindre känslomässigt 
smärtsam eller traumatisk och därmed ge stöd. Det är viktigt att sjuksköterskan bryr sig för att 
kunna ge ett bra stöd och få familjen samt barnet att uppleva en trygghet som skapar lugn. 
(Cantrell & Matula, 2009).  
 
4.2 Sjuksköterskans roll 
Det fanns utbildningsprogram som sjuksköterskan kunde gå. Utbildningen handlade om att få 
ökad kunskap och skapa en trygghet hos sjuksköterskan som då får rätt förutsättningar att ge 
stöd till familjen och barnet som de behöver för att blicka framåt i sin cancervård. Att gå 
utbildningsprogram ökar inte bara sjuksköterskans kunskap utan ger även ökat självförtroende 
(Libman, 2017).  
 
Familjer och barn vid diagnostiserad cancer är i behov av stöd från sjuksköterskan i form av 
omvårdnad (Cantrell & Matula, 2009). Föräldrar till barn med cancer ansåg i en studie att 
sjuksköterskor var vänliga och empatiska (Renner, 2016). Att som sjuksköterska visa känslor 
och empati för barnet och familjen i fysiska samt psykosociala vårdbehov är viktigt i 
behandlingen. Det är viktigt att sjuksköterskan visar känslor, att hen bryr sig, inte bara går in 
och gör sitt jobb. Barn och familjer känner av när sjuksköterskan låtsas bry sig i vårdandet av 
barn och familjen på avdelningen (Cantrell & Matula, 2009). Information från 
sjuksköterskorna och deras inställning till stöd hjälpte föräldrarna att acceptera och fortsätta 
behandlingen (Renner, 2016). Omvårdnaden skulle fokusera på att trösta och identifiera 
trötthet. Det medförde att föräldrarna kände sig trygga och säkra vilket ger mer positiv energi. 
Genom ett stöd från sjuksköterskan gav det föräldrarna styrka att fortsätta kampen (dos Santos 
Benedetti, Garanhani & Aparecida Sales, 2014).  
 
4.3 Kommunikation  
Förtroende och ärlighet skapar sjuksköterskan genom en tydlig kommunikation till föräldrar 
och barnet (Arbon, Bahrami, Mokarian, Namnabati & Oujian, 2017). En tydlig och ärlig 
kommunikation är grunden för att stödja barn och familjen. Det är också av vikt att spendera 
tid och personligt möte. Empati och kunskap ger sjuksköterskan mer självförtroende att 
kommunicera effektivt (Essig, Kiss, Kuehni, Steiner & Weber, 2016). För sjuksköterskor var 
det viktigt att identifiera osäkerheten hos föräldrar och barn för att skapa en större förståelse 
och främja en öppen och ärlig kommunikation (dos Santos Benedetti, et al., 2014).  
 
Sjuksköterskan ansvarar för kommunikationen som beskrivs vara en viktig del i stödet till 
familjen och barnet. För sjuksköterskan är det viktigt att inkludera alla för att stödja alla parter 
(Arbon, et al., 2017). Genom att visa respekt i kommunikationen till barnet och familjen visar 
sjuksköterskan ett effektivt i stöd som skapar tillit och trygghet till familjen (Essig, et al., 
2016).  
 
Hela familjen involveras när ett barn vårdas. Sjuksköterskan inkluderar och informerar 
föräldrar om vårdplanen eftersom det ger stöd till barnet. Barn litar på sin familj och 
sjuksköterskan ger stöd genom att involvera samtliga parter. Sjuksköterskan informerar 
familjen om de medicinska termerna på ett lättare sätt och ger stöd. Barnet får informationen 
tolkad av sin familj då sjuksköterskan fungerar som ett stödsystem för föräldrarna och kan 
förklara för barnet vid behov om funderingar uppstår. Det ger stöd, även om barnet inte 
förstår allt kan familjen förklara på ett lättare sätt och ha koll på informationen som handlar 
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om t.ex. olika läkemedel. Sjuksköterskan ställer frågor, lyssnar och visar intresse för att lära 
känna familjen och barnet vilket ger en lugn miljö och stöd (Cantrell & Matula, 2009).  
 
Sjuksköterskan visar stöd genom att lägga värde på att se barnen som individer med 
egenskaper och inte barn med cancer. Ett stöd kan byggas genom samtal som inte enbart 
handlar om cancerdiagnosen. Vid kvällsmedicinen kan sjuksköterskan sätta sig ned vid barnet 
samt vara intresserad av barnets intressen och vänner (Cantrell & Matula, 2009). I stödet till 
barnet och familjen förväntas sjuksköterskan sprida humor och uppmuntra (Essig, Kiss, 
Kuehni, Steiner & Weber, 2016).  
 
Det är viktigt att dokumentera och rapportera vad som familjen och barnet sagt till nästa 
personal så att hen kan ta del av informationen och ge sitt stöd. Genom informationen skapas 
förtroende, att som barn se sjuksköterskan som en storasyster/bror/mentor kan underlätta 
behandlingen (Cantrell & Matula, 2009). För att informationen ska tas på rätt sätt kan 
sjuksköterskan förbereda föräldrar genom intervjuer för vad som komma skall. Det är viktigt 
att övertyga föräldrar att barn kan ta del av informationen, att de är tillräckligt mogna för att 
kunna ta till sig den information som ges. Föräldrar får stöd av sjuksköterskan och kan i sin 
tur stödja sitt barn. Barnets förståelsenivå granskas och bedöms för att upprätthålla 
kommunikationen mellan sjuksköterskan och barnen. Barn vill veta de hinder som väntar och 
sjuksköterskan ansvarar för att stötta familjen och barnens behov (Arbon, Bahrami, Mokarian, 
Namnabati & Oujian, 2017). 
Sjuksköterskorna i studien av Essig, et al., (2016) fann det svårt att kommunicera med barnen 
vid samtal om deras diagnos när barnens reaktion blev att dra sig tillbaka. Det var också svårt 
att kommunicera med barnen när det stred mot barnens egna prioriteringar såsom deras 
intressen. Att ge stöd till samtliga när föräldrarna ville undanhålla viss information till barnet 
upplevdes svårt för sjuksköterskorna i studien. Det upplevdes svårt då sjuksköterskorna ansåg 
att informationen inte kunde ges till samtliga parter eftersom barn inte fick samma 
information som deras föräldrar (Essig, et al., 2016). I studien av Njuguna et al., (2014) ansåg 
majoriteten av barn och föräldrar att mer information från sjuksköterskan behövdes om 
cancern och om behandlingen. Sjuksköterskorna var upptagna med andra arbetsuppgifter på 
avdelningen och kunde därmed inte ge informationen eller ge det emotionella stödet 
föräldrarna behövde (Njuguna et al., 2014). Utan sjuksköterskans stöd eller utelämnad 
information kan det skapas förvirring och obesvarade frågor som t.ex. frågor om 
cancerbehandlingen. Barnen förstod inte alla begrepp eller termer och vågade inte ställa 
frågor på grund av blyghet. Det är ofta kopplat till att barnet inte har förtroende för 
sjuksköterskan eftersom sjuksköterskan inte hade tiden att sätta sig ned och prata. Barnet fick 
inte heller delta i informationsutbytet varje gång mellan sjuksköterskan och föräldrarna. 
Föräldrarna upplevde att sjuksköterskorna inte hade tid att sitta ner med föräldrarna vilket 
ledde till obesvarade frågor. Sjuksköterskan konstaterade att bristen av kunskap och tung 
arbetsbelastning var orsaken till att inte hinna svara på allt. Till följd av detta sökte 
föräldrarna och barnet obesvarade frågor på internet eller tog stöd av en annan person/källa 
för att få svar och minska förvirringen. Föräldrarna betonade önskan av att få mer detaljerad 
information av sjuksköterskan (Arbon, et al., 2017). 
 
En negativ attityd från sjuksköterskan påverkar informationsutbytet till barnet och familjen 
negativt. Sjuksköterskans negativa attityd leder till att situationer som kräver svar på familjens 
frågor undviks och hänvisas vidare till läkare. Vid undanhållen information från 
sjuksköterskan kan föräldrarna och barnet påfrestas som kan sluta i ilska eller gråt. Enligt 
sjuksköterskan ansågs inte barnet vara tillräckligt mentalt starkt för att klara av dåliga nyheter. 
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Sjuksköterskan ansåg att informationen skulle störa patientens behandling mer än att göra mer 
nytta (Arbon, et al., 2017). 
 
4.7 Resultatsammanfattning  
I resultatet framkom det att föräldrar känner oro och stress över barnets sjukdom vilket leder 
till att barnet blir mer oroligt. Sjuksköterskans uppgift är skapa en god kommunikation med 
hela familjen. Det görs genom att informera och finnas tillgänglig när det uppstår frågor, om 
sjuksköterskan inte fanns tillgänglig kunde förvirring uppstå. När sjuksköterska inte fanns 
tillgänglig sökte föräldrarna stöd hos de andra föräldrarna på avdelningen eller sökte upp 
information på internet. Det är viktigt att som sjuksköterska göra upplevelsen mer glädjefull 
på avdelningen för barnet för att skapa en närmare kontakt med barnet och skapa tilltro.  
 

5. Diskussion 
 
5.1 Metoddiskussion 
Den valda metoden till studien var deskriptiv litteraturstudie med systematisk design. En 
annan metod hade kunnat valts, men eftersom att det fanns en tidsram för studien ansågs den 
valda metoden vara den som var mest relevant (Kristensson, 2014). 
 
När sökningen skulle genomföras var det svårt att hitta relevanta sökord som svarade på 
syftet. Svenska Mesh användes för att hitta sökord till studien. Vissa sökord har gjorts som 
fritextsökning då det inte fanns något ämnesord för just de sökorden. Att genomföra en 
fritextsökning ger fler artiklar men riskerar även att ge irrelevanta artiklar som inte svarar på 
syftet till studien. De valda databaserna Cinahl och Medline användes för att de inkluderar 
ämnet omvårdnadskunskap. Andra databaser hade kunnat användas för att få fram fler artiklar 
men valdes att uteslutas då de artiklar som kom fram från sökningen i Cinahl och Medline 
ansågs vara tillräckliga. Det här blir en svaghet i studien då vissa artiklar kan ha undgått från 
arbetet (Kristensson, 2014). 
 
Sökningen begränsades till artiklar publicerade 2008-2018 för att få fram så aktuella artiklar 
som möjligt, det här blir då en styrka. Om sökningen skulle ha haft ett längre tidsintervall 
hade risken varit att artiklarna varit för gamla och inte längre är aktuella (Kristensson, 2014). 
Litteraturen i de vetenskapliga artiklarna från CINAHLvar peer-rewied. De åtta artiklar som 
inkluderats har granskats utifrån frågor av kvalitativa studier. Artiklarna granskades först var 
för sig och sen gemensamt för att skapa mer trovärdighet. Frågor av kvalitativa studier 
användes för att stärka validiteten, reliabiliteten, överförbarheten och trovärdigheten 
(Kristensson, 2014). 
 
5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskans kan ge stöd till familjer med 
barn som har en diagnostiserad cancer. I resultatet framkom det fyra rubriker: Sjuksköterskans 
stöd av känslomässig påverkan, sjuksköterskans roll, information och kommunikation samt 
hinder i kommunikationen . I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att en god 
kommunikation och relation till barnet och familjen samt handlingsåtgärder är förutsättningar 
för en god vård.  
 
Resultatet visade att som sjuksköterska är det viktigt att stödja föräldrar vid känslomässig 
påverkan såsom stress och humörsvängningar. Barns cancersjukdom är både psykiskt och 
fysiskt påfrestande för både barnet och föräldrarna. Det stöds av Norberg &. Boman (2009) 
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som beskriver att ångest och depression kan uppstå även flera år efter att sjukdomen har blivit 
botad. Det här är något som författarna håller med om, att det kan ta lång tid att inse vad som 
har hänt och kunna hantera det. Från ett genusperspektiv skilde sig dock mellan mammor och 
pappor, då papporna oftast var underrepresenterade i studien, det är dock inte något som 
framkom i litteraturstudien. Sjuksköterskan påverkas inte på samma sätt som föräldrar gör av 
sjukdomen och kan därmed ge mer stöd. Små handlingsåtgärder som att visa respekt i 
kommunikation visade sig vara effektivt i stödet från sjuksköterskan. Det här styrks av 
Weinstein & Henrich (2013) som beskriver att sjuksköterskan fick sitta i timmar ibland och 
förklara olika behandlingsalternativ och svara på frågor som föräldrarna var oroliga över. Mer 
information behövdes om cancern och om behandling framkom i resultatet. Föräldrarna 
upplevde sjuksköterskor som upptagna och kunde därmed inte få den information som 
behövdes. Planering och tid är en förutsättning för kommunikationen, vilket skulle underlätta 
vid besked och information som vid till exempel dålig prognos. Om kommunikationen vid 
samtal om besked och information var dålig riskerade föräldrarna att undanhålla information 
från barnet om dess sjukdom samt om prognosen (Citak et al., 2013).  
 
I resultatet framkom det att det var framgångsrikt att ta bort sjukhusupplevelsen för barnen. 
Sjuksköterskan kan bidra till en glädjefull del i behandlingen, det är viktigt att sjuksköterskan 
också bryr sig om barnet och inte enbart tar hand om barnet. Det här styrks av Weinstein & 
Henrich (2013) som beskriver att det gick att distrahera barnet både passivt och aktivt. Passivt 
genom att lyssna på musik, läsa böcker och kolla på tv med barnet medan aktivt kunde 
sjuksköterskan sjunga, leka och berätta sagor för barnet, allt för att göra upplevelsen lite mer 
glädjefylld. Det är något som författarna håller med om. Om det kan vara så enkelt som att ta 
på sig en peruk tillsammans med barnet och sen ut och leka för att barnet ska tycka att det är 
mindre jobbigt så underlättar det mycket. Framför allt skapar det en närmare kontakt till 
sjuksköterskan vilken underlättar kommunikationen. Det framkom i resultatet att föräldrarna 
sökte stöd hos de andra föräldrarna på avdelningen. Det här stöds av Broberg (2015) som 
beskriver att det är värdefullt för familjer att träffa andra familjer i liknande situationer, för att 
utbyta erfarenheter och söka stöd och tröst.  
 
En grund i sjuksköterskans roll är att skapa relationer. Sjuksköterskans roll i vårdandet av 
barn är att skapa relationer till barnet och familjen eftersom samtliga parter påverkas i 
diagnosen och därmed involveras i vården. Genom att skapa tillit, vara respektfull och vårda 
relationen mellan sjukvårdspersonal och familj arbetar sjuksköterskan familjefokuserat vilket 
är viktigt när hen vårdar ett barn (Foster, 2015). Det är något som författarna håller med om, 
att alla parter ska inkluderas och ska bli hörda. Att det inte enbart är det sjuka barnet som det 
blir fokus på, utan att man se de andra familjemedlemmarna som också är i behov av stöd och 
hjälp. När ett barn insjuknar i cancer påverkas och involveras samtliga familjemedlemmar 
vilket kan styrkas av studien (Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Skeppner & Sørlie, 2010).  
 
Resultatet visar att barn och familjen känner av när sjuksköterskan låtsas bry sig. Barn har 
lättare att dela med sig av sina funderingar och känslor vid en god relation mellan barnet, 
familjen och sjuksköterskan. Det stöds av Olmstead, Scott, Mayan, Koop och Reid (2014) 
som beskriver att för att förstå barnets upplevelser och tankar är det viktigt att det skapas en 
god relation till barnet. Att vara lyhörd, respektera, ärlig och uppriktig är en del av 
sjuksköterskans roll. Rollen innefattar att informera om behandlingen och sjukdomen för att 
förstå vad som sker (Barncancerfonden, u.å).  
 
I resultatet framkom det att kommunikationen är viktigt i stödet av barnet och familjen. Det är 
viktigt att sjuksköterskan inkluderar alla parter samt se barnen som individer med egenskaper 
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och inte barn med cancer. Kommunikationens betydelse spelar en roll i vårdförloppet. Att ta 
sig tid och samtala med barnet vid kvällsmedicinen ger ett lugn och stöd i form av trygghet. 
Att informera samtliga med samma information är en viktig del i kommunikationens 
betydelse då barn litar på sin familj. Genom att ställa frågor och lyssna på barnet och familjen 
kan sjuksköterskan bibehålla kommunikationens betydelse. I resultatet framkom det även att 
barnets förståelsenivå bör granskas och bedömas. Detta stöds av Citak, Toruner och Gunes 
(2013) som menar att informationen bör anpassas utifrån barnets erfarenhet och ålder.  
Det framkom ett flertal olika hinder i kommunikationen i resultatet. Som tidigare nämnt i 
resultatet fann sjuksköterskorna det svårt att kommunicera med barnen vid samtal om deras 
diagnos när barnens reaktion blev att dra sig tillbaka. I resultatet beskriver sjuksköterskan att 
föräldrar var ett hinder i kommunikationen när det handlar om informera negativa besked för 
barnets cancerdiagnos. Familjen tillät inte sjuksköterskan att prata med barnet om att hen var 
sjuk i cancer. Det hindrar en öppen och ärlig kommunikation som kan styrkas av Kendall 
(2006) som menar att det är vanligt att familjen undanhåller informationen för patienten om 
sin diagnos.  
 

6. Slutsats 
Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskan har en viktig roll i vårdandet av barn med 
diagnostiserad cancer och för familjen. Goda kunskaper i kommunikationen är en viktig roll i 
stödet till barnet och familjen som leder till en trygg och säker vård. En grundläggande faktor 
för en trygg och säker vård är att skapa en god relation till barnet och familjen. Alla parter bör 
beaktas i vårdandet av barn med diagnostiserad cancer. En sjuksköterska med bristande 
kunskap medför ett sämre patientbemötande samt att barnet och familjens beteende blir 
negativt. Genom en god kommunikation anpassad efter individen skapas förutsättningar för 
en god relation.  
 

7. Klinisk nytta 
Resultatet i den här studien kommer till nytta för sjuksköterskor genom att hen har kunskap 
om vad som kan göras för att stödja familjen och det underlättar arbetet samt skapar en 
förståelse för vad familjen går igenom. Att ha en förståelse för hur man arbetar 
familjefokuserat och vad det innebär skapar en trygghet hos sjuksköterskan som kan 
förmedlas vidare till familjerna som har drabbats. Det skapar även en trygghet hos 
sjuksköterskan som har den informationen och kunskap hen behöver för att kunna genomföra 
ett tryggt och säkert arbete samt att involvera alla parter i omvårdnaden kring barnet.  
 

8. Fortsatt forskning 
Fortsatt forskning behövs om ämnet och om familjefokuserad omvårdnad. Det är lätt att 
fokuset endast hamnar på barnet som är sjukt och att familjen som också drabbas av 
sjukdomen glöms bort. Om mer forskning skulle göras om familjefokuserad omvårdnad 
skulle det underlätta för sjuksköterskan i hur hen kan ge rätt stöd och agera i arbetet med barn 
som har en diagnostiserad cancer samt att det skulle bli mer patientsäkert och sjuksköterskan 
får mer stöd att utgå ifrån.  
-Mer forskning behövs för att undersöka hur sjuksköterskan ger bästa möjliga stöd till barnet 
och till familjen.  
- Mer forskning om hur sjuksköterskan kan arbeta familjefokuserat med familjer som har barn 
med cancer. 
-Mer forskning om hur sjuksköterskan kan göra sjukhusvistelsen mer glädjefylld för barnet 
som blivit sjuk i cancer.  
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Bilaga 2 

 

 

 

Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bahrami, M., 
Namnabati, M., 
Mokarian, F. et al. 
Information-sharing 
challenges between 
adolescents with 
cancer, their parents 
and health care 
providers. 

(2017) 25: 1587. 
https://doi-
org.db.ub.oru.se/10.1
007/s00520-016-
3561-z 

 

Iran 

The purpose was to 
describe the 
viewpoints, 
experiences, and 
preferences within 
the clinical 
communication 
triangle (parent, 
adolescent, health 
care team) 
concerning the 
information-
sharing process for 
adolescents with 
cancer. 

 

 

Design: 
Kvalitativ beskrivande undersökande studie.  

Inklusionskriterier: 
Ungdomar som diagnostiserades med cancer mellan 15-20 år och kunde tala och 
förstå persiska. Vara i den aktiva fasen av behandlingen och vars initiala diagnos 
gjordes mindre än 12 månader före studien 

Exklusionskriterier:   
De med en signifikant kognitiv försämring som bekräftades av en läkare uteslutes 
från studien.  

Urvalsförfarande:  
Studien genomfördes i Isfahan vid Irans sydliga provinser. Provtagningen startade i 
februari och avslutades i juli 2015. Efter den 30:e intervjun intervjuades ytterligare 3 
deltagare för att säkerställa datamättnad. 33 deltagare som rekryterades via 
intervjuer. Deltagarna var ungdomar, föräldrar eller sjukvårdare.  

Datainsamling:  
Semistrukturerad individuell intervju med öppna frågor i enskilda rum.  

Dataanalys:  
Datan transkriberades och kodades. Koderna grupperades till underrubriker och 
liknande resultat slogs samman.  

Styrkor:  

- Informerat 
samtycke och 
närsomhelst 
avsluta 
deltagandet.  

- Tydliga etiska 
principer 

- Öppna frågor, 
mer trovärdigt  

- Uppnådd 
datamättnad.  
 

Svagheter:  

 

Resultatet beskriver tre 
huvudteman.  

Samtliga patienter påpekade att 
de ha lite och begränsad tid för 
informationsutbytet om 
diagnosen. Flertalet obesvarade 
frågor de aldrig vågade ställa. 
Föräldrar som fick 
informationen ville inte heller 
berätta allt för barnen, främst 
för att skydda dem från dåliga 
nyheter. Resultatet beskriver 
innebörden av tillit, ärlighet, 
upprätta en tydlig 
kommunikation med samtliga 
parter för en givande vård.  
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Författare 

Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bingen, K., Chang, G., 
Guinan, E., Harris, L., 
Kupst, M., Parsons, K. 
Patel, S., Phipps, S., 
Recklitis, C., Rodday, 
A., Syrjala, L., Terrin, 
N., Tighiouart, H & 
Ullrich, C. (2017). Three 
sides to a story: Child, 
parent, and nurse 
perspectives on the 
child's experience during 
hematopoietic stem cell 
transplantation. Cancer 
2017;123:3159-66. 

https://doi-
org.db.ub.oru.se/10.1002
/cncr.30723 

 

USA 

The purpose was to 
evaluated parent, 
child, and nurse 
perspectives on the 
experience of 
children during 
HSCT and factors 
contributing to 
interrater 
differences. 

Design: 
Prospektiv studie 
 
Inklusionskriterier: 
Barn mellan 5-17 år och hade en föräldrar samt kunskap om engelska.  
Inkluderar barn, föräldrar och sjuksköterskors perspektiv. 
 
Exklusionskriterier:   
Framgår ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Ett år efter transplantation rekryterades 13-16 familjer från sex amerikanska 
transplantationscentrum. 
 
Urval ev. bortfall:   
Framgår ej. 
 
Datainsamling:  
Forskaren delade ut frågor på papper som svarades individuellt. Föräldrar lämnade barnen 
själva på rummet för att inte påverka svaren.  
 
Dataanalys:  
Framgår ej 

Styrkor:  

- Barns, 
föräldrars och 
sjuksköterskor
s perspektiv.  
 

 

Svagheter:  

- Exklusionskrit
erier framgår 
ej.  

- Otydlig metod 

Barn, föräldrar och 
sjuksköterskors 
uppfattning skiljer sig. 
Barn har lägre somatisk 
stress och 
humörsvängningar än 
sin föräldrar. Föräldrars 
oro kan påverka barnet 
negativt. Sjuksköterskor 
påverkas inte på samma 
sätt och kan vara stöd 
mellan de två. En 
avgörande roll i stödet 
av familj och barn är att 
skapa en djupare 
förståelse av barnets 
erfarenhet av vården.  
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Författare 

Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Cantrell MA, & 
Matula C. (2009). 
The meaning of 
comfort for pediatric 
patients with cancer. 
Oncology Nursing 
Forum, 36(6), E303-
9. 
https://doi.org/10.11
88/09.ONF.E303-
E309 

 

USA 

The purpose was to 
describe the 
meaning of being 
cared for and 
comforted by 
pediatric oncology 
nurses among a 
sample of 
childhood cancer 
survivors. 

 

 

Design: 
Kvalitativ studie med hermeneutisk ansats.  
 
Inklusionskriterier: 
Äldre ungdomar (18-22), eller ung vuxen (23-30), haft cancer som barn och vårdats på 
sjukhus. 
 
Exklusionskriterier:   
Framgår ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Studien genomfördes på ett onkologiskt centrum i nordöstra 
USA. Sexton personer som behandlats på sjukhuset kontaktades. Två år senare 
kontaktades 7 personer till via telefon.  
 
Urval ev. bortfall:   
Första kontakttillfället resulterade i 9 av 16 ville delta i studien, 4 slutförde studien. 
Andra kontakttillfället två år senare ville samtliga 7 delta.  
 
Datainsamling:  
Fokusgrupp samt individuell intervju via telefon.  
 
Dataanalys:  
Transkribering och hermeneutisk analys  

Styrkor:  

- Tydligt beskriven 
bakgrund 

- Informerat 
samtycke 

- Tydlig kontext 
- Resultatets rubriker 

samt citat 
- Urval tydligt 

beskrivet 
 

Svagheter:  

- Exklusionskriteriern
a framkom inte 

- Litet urval 

Resultatet beskriver att 
enkla handlingar från 
sjuksköterskor var 
meningsfulla för 
patienterna och gav tröst. 
Sjuksköterskor gör 
behandlingen mer 
uthärdlig med deras 
handlingsåtgärder av 
omsorg till patienterna.  
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Författare 

Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

dos Santos Benedetti, 
G. M., Garanhani, M. 
L., & Sales, C.A. 
(2014) “The 
treatment of 
childhood cancer: 
Unveiling the 
experience of 
parents”. 

 

Rev Lat Am 
Enfermagem. 2014 
May-Jun; 22(3): 425-
431.  

 

Brasilien  

 

The purpose was to 
describe the 
experiences of 
parents of children 
and adolescents 
with cancer 
undergoing 
treatment.   

Design: 
Kvalitativ studie med fenomenologisk ansats  
 
Inklusionskriterier: 
Föräldrar till barn med cancer under pågående behandling eller avslutad behandling.  
 
Exklusionskriterier:   
Framgår ej 
 
Urvalsförfarande:  
Studien genomfördes vid en välgörenhetsorganisation i staten Parana. Där inkluderades 
åtta familjer som var inskrivna i organisationen och som tackade ja till att delta.  
 
Urval ev. bortfall:   
Av de åtta familjer som blev tillfrågade tackade 13 föräldrar ja, 5 fäder och 8 mödrar i 
åldern 21-74. 
 
Datainsamling:  
Intervjuer antingen via telefon eller hembesök. 
 
Dataanalys:  
Strukturerade intervjuer spelades in. Meningsenheter separerades och analyserades. 

 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet syfte. 
Populationen som 
skulle undersökas 
undersöks. 

Svagheter:  

Svårläst resultat. 
Resultat och diskussion 
står skrivet tillsammans.  

Resultatet beskriver hur 
föräldrarna kände stöd från 
sjuksköterskan och gav de 
styrka att fortsätta kampen. 
För sjuksköterskor var det 
viktigt att identifiera 
osäkerheten hos föräldrar 
och barnet för att skapa en 
större förståelse och främja 
en öppen och ärlig 
kommunikation 



 
 

Bilagor 2 

Författare 

Artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Essig, S., Kiss, A., 
Kuehni, C., 
Steiner, C., Weber, 
H. (2016). 
Improving 
communication in 
adolescent cancer 
care. Pediatr blood 
cancer 
2016;63:1423-
1430.  

https://doi-
org.db.ub.oru.se/10
.1002/pbc.26012 

 

Schweiz  

The purpose was to 
describe what 
communication 
situations former 
adolescents with 
cancer, patients’ 
parents, physicians, 
and nurses had 
encountered, to 
compare their 
perspectives on both 
effective and 
ineffective 
communication 
practices, and 
suggest ways to 
improve 
communication. 

 

 

 

 

Design: 
Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor, minst 6 månaders erfarenhet av pediatrisk onkologi. 
Patienterna var över 18 år och diagnostiserade med cancer mellan 13-19 år 
samt varit sjukdomslös i minst ett år. Föräldrar kunde delta om barnen 
diagnostiserats med cancer mellan 13-19 år. 
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej.  
 
Urvalsförfarande:  
Studien genomfördes genom att sjuksköterskor och läkare kontaktades från 
onkologkliniker i Schweiz, Tyskland och Österrike. Föräldrar och ungdomar 
som överlevt cancer kontaktades via patient samt föräldrarorganisationer och 
uppmanades att delta.  
 
Datainsamling:  
Dialoger i enskilda rum där ett frågeformulär fylldes i innan diskussionen 
inleddes.  
Dataanalys:  
Induktiv tematisk analys. Datan transkriberades och kodades. 

Styrkor:  

- Informerat 
samtycke 

- Uppnådd 
datamättnad 

- Perspektiv från 
läkare, 
sjuksköterskor, 
patienter och 
föräldrar.  
 

Svagheter:  

- Exklusionskriterier 
framgår ej.  

- Erbjuder ersättning 

Resultatet beskriver att 
sjuksköterskan upplever svårigheter 
i kommunikationen med patienter 
när de dra sig tillbaka som reaktion 
på informationen om diagnosen i 
negativ riktning. Vårdpersonal fann 
det svårt i kommunikationen med 
både föräldrar och patienter när 
föräldrarna bad vårdpersonalen hålla 
tillbaka informationen till patienten. 
Patienter och föräldrar vill ha en 
tydlig och ärlig kommunikation från 
vårdpersonalen. Ha 
personliga/tillförlitliga relationer 
samt spendera tillräckligt med tid 
med patienten är givande för 
kommunikationen. Professionell 
kompetens och empati effektiviserar 
kommunikationen.  
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Nursing, 43(6), 275–
282. Retrieved from 
https://search.ebscohost.
com/login.aspx?direct=tr
ue&db=rzh&AN=12686
5168&site=ehost-live 

 

USA 

 

 

The purpose of this 
quality improvement 
project was to 
develop and 
implement an 
education program 
designed for 
pediatric nurses to 
better address social 
reintegration and 
school reentry issues 
of childhood cancer 
survivors and their 
families. 

 

Design: 
Kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Anställd sjuksköterska på hel eller deltid på sjukhus eller polikliniska enheter. 
 
Exklusionskriterier:  
Framgår ej. 
 
Urvalsförfarande:  
Studien genomfördes på ett sjukhus i västra Pennsylvania. Forskarna kontaktade 45 
sjuksköterskor. 
 
Urval 
45 sjuksköterskor 
Bortfall 12 
Ålder 23-43 år 

Datainsamling:  
12 utbildningsprogram, varje varade i 45 minuter som var under en 
tvåveckorsperiod.  
 
Dataanalys:  
Statistisk analys 

Styrkor:  
- Tydlig insamlad data. 
- Tydligt beskrivet syfte.  
- Bra rubriker i 
resultatet. 
- Forskarna har 
sammanställt tabell med 
frågorna som ställdes. 
- Frivilligt att delta  
 
Svagheter:  
- Exlusionskriterier 
framkom inte. 

 

Resultatet visade vikten av 
att tillhandahålla 
utbildningens betydelse 
och inte bara 
sjuksköterskornas 
kunskaper utan även deras 
självförtroende.  
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Njuguna, F., 
Mostert, S., 
Seiffer, A., 
Musimbi, J., 
Langat, S., van der 
Burgt, R-H-M., 
Skiles, J., 
Sitaresmi, N., van 
de Ven., P-M. & 
Kaspers, G-J-L. 
(2015).   

 

Support Care 
Cancer (2015) 
23:1251-1259 

 

Kenya 

The purpose of the 
study was to explore 
socioeconomic, 
treatment-related, and 
psychological 
experiences of parents 
during cancertreatment 
of their children at an 
academic hospital in 
Kenya. 

 

Design: 
Kvantitativ design.  
 
Inklusionskriterier: 
Föräldrar till barn med cancer. 
 
Exklusionskriterier:   
Ej beskrivet 
 
Urvalsförfarande:  
Alla föräldrar som var på Moi Teaching and Referreal Hospital  (MTRH) mellan 
November 2012 och April 2013 blev tillfrågade att bli intervjuade.  
 
Urval ev. bortfall:   
65% av de tillfrågade blev intervjuade för studien. 35% blev inte intervjuade och föll bort 
från studien. De föräldrar som blev intervjuade fick träffa två olika intervjuare och fick 
svara på ett frågeformulär där de fick fylla i en skala.  
 
Datainsamling:  
Föräldrarna som blev intervjuade fick fylla i ett frågeformulär som delades ut på MTRH 
och fick träffa två olika separata intervjuare.  
 
Dataanalys:  
Statistisk analys användes. Frekvensfördelning, median och standard fördelningen 
räknades ut. SPSS användes vid dataanalysen. 

Styrkor:  
- Etiskt 
godkänd. 
- Tydligt och 
fylligt resultat.  
 
Svagheter:  
- Ingen 
bakgrund. 
- Svårläst 
metod. 
-Stort bortfall 
bland 
deltagarna. 

Resultatet visade 
att mer 
information om 
cancern 
behövdes. Det 
behövdes mer 
kontakt med 
sjuksköterskan 
och läkaren. 
Föräldrarna hade 
svårt att förstå 
sjuksköterskans 
och läkarnas 
vokabulär.  
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McGill, D. (2016) 
“Exploring factors 
influencing health-
seeking decisions 
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childhood cancer 
treatment 
programmes: 
perspectives of 
parents in Ghana”.  

 

Ghana Med J. 
2016; 50(3) 149-
156.   

 

 

The purpose was to 
describe factors 
influencing parental 
decision-making for 
children with cancer 
in Ghana with regard 
to health seeking and 
retention in 
treatment, in order to 
provide information 
that will guide 
Public Health 
interventions for 
childhood cancer 
control. 

 

 

Design: 
En explorativ kvalitativ studie. 
 
Inklusionskriterier: 
Föräldrar som hade barn med cancer under behandling inkluderades.  
Exklusionskriterier:  Föräldrar som inte kunde Akan eller engelska exkluderades.  
 
Urvalsförfarande:  
Informationsblad om studien delades ut till alla föräldrar på den pediatriska onkologiska 
avdelningen i Ghana av sjuksköterskan mellan Januari-Mars 2015. De som tackade ja till 
att vara med i studien kontaktades av forskaren. 
 
Urval ev. bortfall: 12 stycken deltagare rekryterades till semistrukturerade intervjuerna 
och sju stycken rekryterades till fokusgrupp diskussionen från den pediatriska 
onkologavdelningen i Ghana. 
 
Datainsamling:  
Semistrukterad intervju med öppna frågor och en fokusgrupp diskussion. 
  
Dataanalys:  
Datan transkriberades och kodades. Koderna grupperades till underrubriker och liknande 
resultat slogs samman.  

Styrkor: 
- Tydlig beskriven metod. 
- Studien var etiskt 
godkänd.  
 
Svagheter:  
- Resultatet var svårläst 
med många citat. 

Resultatet visade att 
informationen som 
sjuksköterskor gav och 
deras inställning till 
föräldrarna hjälpte dom 
att acceptera och 
fortsätta barnets 
behandling.  

 

 


