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Abstrakt 
Bakgrund: Varje år får ca 300 barn och ungdomar i Sverige cancer. Barnets 

insjuknande innebär en stor omställning för hela familjen och kan leda till en psykisk 

belastning för föräldrarna. Vårdpersonalen har då en viktig roll, för att föräldrarna ska 

känna trygghet i situationen. Föräldrars behov av omvårdnad bör tillgodoses, så de i sin 

tur kan ge stöd åt sitt barn. Familjefokuserad omvårdnad har använts som teoretisk 

referensram i studien. Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av omvårdnad när 

deras barn behandlas för cancer på sjukhus. Metod: En systematisk litteraturstudie som 

inkluderar sex kvalitativa artiklar, en kvantitativ artikel och en mixed-methods. 

Resultat: Föräldrar ansåg att individanpassad information var av betydelse under 

barnets cancerbehandling. En relation där föräldrar kände ett förtroende för 

vårdpersonal och fick vara delaktiga ansågs vara viktigt för att föräldrar skulle få en 

positiv sjukhusvistelse. En god vårdrelation medförde att föräldrar klarade av 

omständigheterna bättre. Slutsats: När föräldrar kände sig välinformerade upplevde de 

en känsla av trygghet. En god relation med vårdpersonal underlättade sjukhusvistelsen. 

Genom att anta ett familjefokuserat perspektiv, får sjuksköterskan bättre möjligheter till 

kunskap om varje enskild familjemedlems erfarenheter av omvårdnad, vilket bidrar till 

en bättre vård. 

 

 

Nyckelord 
Barncancer, föräldrar, erfarenhet, omvårdnad 

 

 

 

 

 

  



  
 

ii 

 

Innehållsförteckning 

1. INTRODUKTION ___________________________________________________ 1 

2. BAKGRUND ________________________________________________________ 1 
2.1 Barncancer ______________________________________________________ 1 

2.2 Föräldrar till ett cancersjukt barn _____________________________________ 1 
2.3 Familjefokuserad omvårdnad ________________________________________ 3 

3. PROBLEMFORMULERING __________________________________________ 4 

4. SYFTE _____________________________________________________________ 5 

5. METOD ____________________________________________________________ 5 
5.1 Val av metod _____________________________________________________ 5 
5.2 Databaser _______________________________________________________ 5 

5.3 Inklusions- och exklusionskriterier ___________________________________ 6 
5.4 Sökning _________________________________________________________ 6 

5.5 Urval ___________________________________________________________ 7 
5.6 Kvalitetsgranskning _______________________________________________ 7 

5.7 Kontext _________________________________________________________ 8 
5.8 Etiskt resonemang ________________________________________________ 8 
5.9 Dataanalys ______________________________________________________ 9 

6. RESULTAT _________________________________________________________ 9 
6.1 Vårdrelationens betydelse _________________________________________ 9 

6.1.1 Relationen mellan vårdpersonal och föräldrar________________________ 9 

6.1.2 Delaktighet _________________________________________________ 10 

6.1.3 Förtroende för vårdpersonalen___________________________________ 11 

6.2 Informationens betydelse _________________________________________ 12 

6.2.1 Att bli informerad ____________________________________________ 12 

6.2.2 Rätt mängd information ________________________________________ 12 

6.2.3 Hur information ges ___________________________________________ 14 

6.2.4 Andra informationskällor ______________________________________ 15 

7. DISKUSSION ______________________________________________________ 15 
7.1 Metoddiskussion ________________________________________________ 15 

7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier _______________________________ 16 

7.1.2 Urval ______________________________________________________ 17 

7.1.3 Kvalitetsgranskning ___________________________________________ 17 

7.1.4 Etiskt resonemang ____________________________________________ 18 

7.1.5 Dataanalys __________________________________________________ 18 

7.2 Resultatdiskussion ______________________________________________ 19 
7.2.1 Vårdrelation _________________________________________________ 19 

7.2.2 Information _________________________________________________ 20 



  
 

iii 

7.3 Vidare forskning ________________________________________________ 21 

8. SLUTSATS ________________________________________________________ 22 

Referenser ___________________________________________________________ 23 

Bilagor ________________________________________________________________  
 

Bilaga I: Artikelsökning  

Bilaga II: Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

Bilaga III: Granskningsmall för kvantitativa artiklar 

Bilaga IV: Modifierad granskningsmall för artiklar med mixed-methods 

Bilaga V: Utdrag ur dataanalys 

Bilaga VI: Artikelmatris 



  
 

1 
 

 

1. INTRODUKTION 
I denna studie har vi valt att beskriva föräldrars erfarenheter av omvårdnad under 

sjukhusvistelsen i samband med att deras barn behandlas för cancer. När ett barn 

drabbas av cancer påverkas hela familjen, och föräldrarna har då en viktig roll i vården 

av det sjuka barnet. Vi anser att det är av stor betydelse att uppmärksamma föräldrars 

erfarenheter av omvårdnad för att vi som sjuksköterskor ska kunna ge både barn och 

föräldrar bästa möjliga vård. I denna studie är vi intresserade av den omvårdnad som 

vårdpersonalen ger till föräldrar. 

 

2. BAKGRUND 
I detta avsnitt redovisas följande delar; barncancer, föräldrar till ett cancersjukt barn och 

familjefokuserad omvårdnad. 

 

2.1 Barncancer 

I Sverige insjuknar ca 300 barn och ungdomar i någon cancerform varje år 

(Barncancerfonden, 2011a). Cancer är en elakartad sjukdom som innebär att sjuka celler 

i kroppen delar och sprider sig okontrollerat (Barncancerfonden, 2011c). Cancer är ett 

samlingsnamn för upp till 200 olika sjukdomstillstånd. Sjukdomen kan uppstå vart som 

helst i kroppen och den kan få olika stor påverkan på liv och hälsa (Enskär, 1999). 

Leukemier och hjärntumörer står för häften av alla cancersjukdomar hos barn 

(Barncancerfonden, 2011a). De flesta barn som drabbas av cancer är ungefär mellan 

fyra och fem år vid insjuknandet (Barncancerfonden, 2011d). Varför barn drabbas av 

cancer är ännu okänt. Behandlingar som finns tillgängliga mot barncancer är 

strålbehandling, cytostatikabehandling och operation (Barncancerfonden, 2011b). 

Behandlingen barnet går igenom är intensiv och innebär långa sjukhusvistelser, 

komplicerade utredningar samt en rad olika biverkningar (Enskär, 1999). 

Behandlingsmetoder har förbättrats under åren och barnets chans att överleva har ökat 

(Berde & Collins, 1999). Trots framgångar inom forskning är cancer den mest 

förekommande dödsorsaken bland svenska barn och ungdomar som är under 15 år 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

2.2 Föräldrar till ett cancersjukt barn 

Ett barn har rätt att ha en förälder med sig under sin sjukdomsvistelse (Munn-Bracken, 

1991). I Sverige erbjuds ofta föräldrar en eller två sängplatser för att få möjlighet att 
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delta i vården och finnas där för sitt barn, vilket är av stor betydelse under behandlingen 

(Birgegård & Glimelius, 1998). Barn är beroende av sina föräldrar för sin egenvård, 

hälsa, tillväxt och utveckling samt för att kunna hantera konsekvenser av sjukdomen. 

Föräldrar känner sitt barn bättre än någon annan och är barnets främsta trygghet 

(Spencer & Franch, 2005). Givetvis ser familjerelationer olika ut och att vissa barn kan 

ha mer komplicerade relationer med sina föräldrar. Det är inte alltid föräldrarna som 

utgör barnets främsta trygghet, men varje barn är i behov av en vuxen person som stöd i 

sitt liv. I denna studie syftar föräldrar på den vuxna person eller personerna som har 

vårdnaden om barnet. Vi har valt föräldrars perspektiv i studien, då vi ändå anser att det 

är föräldrarna som utgör barnets trygghet i de allra flesta fall.  

 

Genom att involvera föräldrarna i omvårdnaden av sitt sjuka barn kan deras närvaro 

påverka barnets tillfrisknade positivt (Enskär, 1999). I många fall kan barnets 

insjuknande leda till en overklighetskänsla och ett chocktillstånd för föräldrarna, vilket 

bör uppmärksammas (Sheldon, 1997). Cancern påverkar därför inte bara barnet utan blir 

även en stor belastning för föräldrarna. Föräldrar har en viktig roll för att främja barnets 

hälsa och välmående (Enskär, 1999).  

 

Föräldrar som finns med på sjukhuset under sitt barns behandling har behov som 

sjukvården bör tillgodose. Det kan innefatta att vara delaktig i beslut om barnets 

behandling, att få information kring barnets tillstånd, samt att kunna lita på och känna 

sig trygg med vårdpersonalen. Omvårdnadens mål inkluderar att föräldrar ska kunna 

bibehålla en psykisk hälsa, vilket är betydelsefullt för att kunna fungera i sin föräldraroll 

gentemot barnen (Enskär, 1999). Omvårdnad kan definieras på olika sätt. Willman 

(2009) tolkar omvårdnad som en sann och äkta närvaro, att förmedla hopp, och att 

vägleda samt att vara ett närvarande vittne. Utifrån detta har vi med omvårdnad valt att 

fokusera på interaktionerna mellan förälder och vårdpersonal i denna studie, med 

betoning på den omvårdnad vårdpersonal erbjuder till föräldrar. Edwinson-Månsson 

(1992) menar att vårdpersonalen behöver föräldrarnas kunskaper om barnets 

individuella egenskaper samtidigt som föräldrar behöver kunskap och vägledning i hur 

de ska hantera sitt barns tillstånd. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har 

varje patient så väl barn som vuxen rätt till individanpassad information om 

hälsotillståndet samt information om vad behandlingen kommer att innebära. Kan inte 

informationen lämnas till patienten ska anhöriga informeras istället, vilket i detta fall 
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blir föräldrarna. Eftersom föräldrarna har huvudansvaret för barnet, blir det deras rätt att 

få informationen som kan vägleda dem under sjukhusvistelsen. 

 

2.3 Familjefokuserad omvårdnad 

Det är först under de senaste 30 åren som det har varit tillåtet för föräldrar att finnas där 

för sitt barn under behandling när de vistas i en ny och okänd miljö på sjukhus. Idag är 

oftast någon av föräldrarna tillsammans med sitt sjuka barn dygnet runt (Edwinson-

Månsson & Enskär, 2008). I samband med omvårdnad av familjer har begreppet 

familjefokuserad omvårdnad kommit till användning allt mer (Wright, Watson & Bell, 

2002). Familjefokuserad omvårdnad är en strategi för forskning, utbildning och klinisk 

verksamhet inom vårdvetenskap, med mål att sätta familjen i fokus (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010).  

 

Det finns många olika definitioner och beskrivningar av begreppet familj. En definition 

är att familjen ses som en traditionell kärnfamilj, där personerna är förbundna med 

varandra genom blodsband, äktenskap eller adoption (Wright, Watson & Bell, 2002). 

Familjen kan dock vara svår att definiera ute på sjukhusen, där familjerelationer idag 

kan se väldigt olika ut. Vem som tillhör familjen är något familjen själv ska få 

bestämma (Wright & Leahey, 2005). I vårt sammanhang definieras familj som 

människor som bryr sig om varandra, en grupp människor som binds samman av starka 

emotionella band, en känsla av samhörighet och en vilja att vara delaktiga i varandras 

liv (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

Familjefokuserad omvårdnad delas upp i två inriktningar; den familjerelaterade 

omvårdnaden med fokus på en eller flera individer med familjen som sammanhang, 

samt den familjecentrerade omvårdnaden som har fokus på individen och familjen 

samtidigt (Wright, Watson & Bell, 2002). Modellen för familjefokuserad omvårdnad 

innebär ett förhållningssätt som baseras på ett icke-hierarkiskt möte mellan vårdpersonal 

och familj, där erfarenheterna hos de enskilda familjemedlemmarna är centrala (Benzein 

et al., 2010). Med erfarenhet i vår studie, avses en upplevd händelse, eller en 

observation där kunskap eller färdighet är funnen. Vårdpersonalen har som uppgift att 

underlätta skapandet av ny mening för familjer i en förändrad livssituation (Benzein et 

al., 2010).  Eftersom familjer träffar olika slags professioner under sin sjukhusvistelse 

har vi i studien valt att inkludera alla dessa i en kategori, som vi har benämnt 
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vårdpersonal. Vårdpersonal i vår studie innefattar läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor. Vi har valt dessa professioner på grund av att det är dem familjer har 

mest kontakt med i samband med omvårdnad. Med detta menar vi att föräldrarna skapar 

erfarenheter av omvårdnad under alla sina möten med de olika professionerna.  

 

Sjukdom och ohälsa hos en familjemedlem påverkar övriga familjemedlemmar på ett 

eller annat sätt, men även familjen som helhet (Benzein, Hagberg & Saveman 2009; 

Wright & Leahey, 2005). Att familjen får ett större ansvar för sin sjuke familjemedlem 

kan medföra stora påfrestningar som därmed också kan leda till ohälsa hos de övriga 

familjemedlemmarna (Benzein & Saveman 2004; Östlinder 2004). Får inte familjen det 

stöd som efterfrågas kan vårdandet resultera i ökad fysisk och psykisk belastning och att 

familjerelationer förändras (Östlinder, 2004). Därför är det viktigt att se till alla 

familjemedlemmar för att kunna främja hälsoprocessen.  Eftersom hela familjen utsätts 

för påfrestningar, är det viktigt att se till att det inte blir en negativ påverkan. 

Föräldrarna, i vårt sammanhang, utsätts för en belastning som kan vara svår att förstå. 

Deras barn har blivit svårt sjukt, och det kan vara frågan om liv och död. Skulle 

exempelvis ena föräldern bli kraftigt nedsatt, där hon eller han drabbas av en ohälsa, 

finns det en stor risk att föräldern inte kan ge barnet den trygghet som behövs. Det är 

därför viktigt att uppmärksamma föräldrars erfarenheter för att få en positiv påverkan 

för familjen som helhet. 

 

3. PROBLEMFORMULERING 
Att vara förälder till ett barn som behandlas för cancer innebär svårigheter på många 

sätt, då det är mer än bara barnet och dess hälsa som påverkas (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009). Sjukdomen bidrar till att hela familjen ställs inför nya utmaningar och 

den kan medföra psykisk påfrestning för varje enskild familjemedlem. Både barnet och 

föräldrarna är i en utlämnad position och i en främmande miljö.  Barnets diagnos kan 

bidra till en krisreaktion hos föräldrarna och kan resultera i att sjukhusvistelsen och dess 

innebörd upplevs som stressfylld (Kristensson-Hallstrom & Elander, 1994). 

Vårdpersonalen utgör då en viktig faktor för att föräldrarna ska känna trygghet i 

situationen. En hjälp för föräldrar kan då vara att få vara delaktig och att få information 

under sjukhusvistelsen (Enskär, 1999). I den familjefokuserade omvårdnaden ska varje 

enskild familjemedlems erfarenheter uppmärksammas vilket innefattar både föräldrars 

och syskons. I detta sammanhang har vi valt att studera omvårdnad utifrån föräldrars 
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perspektiv, då det oftast är föräldrarna som har det främsta ansvaret för 

omhändertagandet av barnet. Genom att sjuksköterskan får kunskap om föräldrarnas 

erfarenheter har hon bättre förutsättningar att vara en resurs för familjen samt ge en god 

vård utifrån familjens individuella behov. Det är därmed av stor vikt att föräldrars 

erfarenheter av omvårdnad uppmärksammas (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

4. SYFTE 
Syftet med den systematiska litteraturstudien är att beskriva föräldrars erfarenheter av 

omvårdnad när deras barn behandlas för cancer på sjukhus. 

 

 Vilka erfarenheter har föräldrarna av den information som ges?  

 Vad upplevs betydelsefullt i relationen mellan vårdpersonal och föräldrar?  

 Hur upplever föräldrarna vårdpersonalens bemötande? 

 

5. METOD 
 

5.1 Val av metod 

Studien är en systematisk litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2013). Det innebär 

att vi systematiskt sökt, kritiskt granskat och sammanställt litteratur utifrån valt 

problemområde. Att inkludera all relevant forskning inom det valda området anses som 

en fördel i en systematisk litteraturstudie. Dock beror detta på vad författarna får fram i 

sina sökningar, samt vilka krav som ställs på de studier som inkluderas (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

5.2 Databaser 

Studien utgår från artiklar som är publicerade i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Databasen Cinahl publicerar artiklar som riktar in sig på omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi. PubMed är en databas med artiklar som täcker medicin 

och omvårdnad. PsycINFO innehåller artiklar som fokuserar på psykologisk forskning 

inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Ovanstående databaser 

innehåller forskning som täcker vårt problemområde och därmed gjorde vi samtliga 

artikelsökningar i dessa databaser.  
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5.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Litteratursökningen preciserades genom att inklusionskriterier definierades. 

Vetenskapligt granskade artiklar var ett inklusionskriterium. I databaserna Cinahl och 

PsycINFO fanns möjlighet att välja vetenskapliga artiklar vid sökningens början. I dessa 

databaser benämndes vetenskapligt granskade artiklar för peer-review, vilket 

markerades. I PubMed fanns ingen möjlighet att välja peer-review. I stället har vi 

använt Ulrich’s Periodicals Directory, för att kontrollera att artiklarna var vetenskapligt 

granskade efter sökprocessen. Andra inklusionskriterier var artiklar som var publicerade 

de tio senaste åren, skrivna på engelska samt att studierna inkluderade barn mellan 0-18 

år med cancer som behandlas på sjukhus. 

 

Exklusionskriterier var artiklar som inte belyste föräldrars perspektiv och erfarenheter. 

Barn som avlidit eller barn i en palliativ fas av sjukdomen exkluderas i studien. Vi 

exkluderade även litteraturstudier, då en systematisk litteraturstudie syftar till att 

genomföra en analys utifrån empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2013). Nedan 

följer en mer noggrann beskrivning av hur sökförfarandet i de olika databaserna gått till. 

 

5.4 Sökning 

Litteratursökningen inleddes med provsökningar för att utforska ämnet samt hitta 

lämpliga sökord att använda utifrån syftet och frågeställningarna. I samtliga databaser 

har ämnesordslistor använts som hjälp för att få förslag på lämpliga sökord. Suggest 

subject terms har använts i Cinahl för att få förslag på lämpliga ämnesord. I PubMed har 

MeSH-termer använts för att få förslag på relevanta sökord. I PsycINFO har Thesaurus 

använts som ämnesordlista för att få förslag på lämpliga sökord (Forsberg & 

Wengström, 2013). Svensk MeSH, som är en medicinsk ordlista, har använts för att 

översätta sökorden från svenska till engelska. 

 

Fritextsökningar i de olika databaserna genomfördes för att få fram relevanta artiklar. 

Sökningen pågick under tidsperioden 130225–130317. I Cinahl användes sökorden 

childhood neoplasms, parents och information. Sökorden professional family relations 

och neoplasms användes i databasen PubMed. I databasen PsycINFO användes 

sökorden neoplasms, parents och attitude. Att neoplasms användes istället för cancer, 

beror på att ämnesordlistor i databaserna visade att detta ord var det mest lämpliga. 

Samtliga databassökningar redovisas i Bilaga I. 
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I varje databas genomfördes först enskilda sökningar på varje sökord. För att få ett 

bredare resultat på sökorden, markerades explode i Cinahl och PsycINFO i de fall där 

det var möjligt. Begränsningar gjordes enligt inklusionskriterierna i alla databaserna. 

Sökorden kombinerades därefter med AND i en fritextsökning. AND är en boolesk 

operatör och har använts för att begränsa sökningen och ge ett mer specifikt resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

En artikel hittades genom en manuell sökning. Då en intressant artikel som innehöll 

valt problemområdet hittades, studerades artikelns referenslista (Forsberg & 

Wengström, 2013). Den manuella sökningen genomfördes för att finna ytterligare bredd 

i materialet. Genom att studera en relevant artikels referenslisa från det första urvalet 

hittade vi en artikel som var av intresse för studiens syfte. Denna artikel gick därför 

vidare till en kvalitetsgranskning (se Bilaga VI, artikel nummer 4). 

 

5.5 Urval 

På de sökkombinationer som genomfördes i databaserna, läste vi samtliga titlar på det 

träffantal som kom fram. De artiklar vars titlar passade in på studiens syfte, lästes 

abstrakten på. När abstrakten stämde överens med vår studies syfte, lästes dessa artiklar 

i fulltext. Artikelurval presenteras i Bilaga I. Bortfallet i de olika urvalsstegen kan dels 

förklaras med att artiklar som handlade om palliativ behandling eller inkluderade 

upplevelser av dödsfall relaterat till sorg, exkluderas från studien. Artiklar som belyste 

andra perspektiv än föräldrars, som vårdpersonals eller syskons, exkluderades också, då 

de inte stämde överens med studiens syfte. Även litteraturstudier exkluderades då vi 

endast var ute efter empirisk forskning. Det förekom även att vissa artiklar påträffades i 

mer än en databas, vilket också bidrog till bortfall i artikelurvalet. Efter läsning i 

fulltext, återstod nio artiklar. Den manuella sökningen resulterade i en artikel. Dessa tio 

artiklar utgjorde det första urvalet som gick vidare till kvalitetsgranskning. Det finns 

inga bestämmelser kring hur många artiklar som bör inkluderas i en systematisk 

litteraturstudie, det viktiga är att de är relevanta för det valda området (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

 

5.6 Kvalitetsgranskning 

Samtliga artiklar som valts till studien har genomgått en kvalitetsgranskning. Vi valde 

att utgå ifrån Forsbergs och Wengströms (2013) granskningsmallar både i de kvalitativa 
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artiklarna (se Bilaga II) samt i den kvantitativa artikeln (se Bilaga III). Då vi hade en 

artikel som var mixed-methods, där kvantitativ forskning var kombinerad med 

kvalitativ, gjordes en modifierad granskningsmall där vi kombinerade olika frågor för 

att undersöka om artikeln hade en god kvalitet (se Bilaga IV). Artiklarna 

kvalitetsgranskades individuellt av författarna utifrån de valda granskningsmallarna. 

Efter att frågorna i granskningsmallen blivit besvarade gjordes en individuell 

helhetsbedömning av varje artikel, där författarna sedan tillsammans diskuterat 

artiklarna och kommit fram till ett konsensus. Resultatet av bedömningarna skattades i 

låg, medel eller hög kvalitet (se Bilaga VI). Vi värderade artiklarna utefter hur väl och 

tydligt frågorna i granskningsmallen kunde besvaras. Artiklar med hög kvalitet innehöll 

etiskt resonemang, hade en tydlig och väl beskriven metod och dataanalys samt en röd 

tråd genom hela artikeln. Artiklar som fick medel kvalité innehöll ovanstående delar 

men en av dessa var inte lika tydligt utformad. Två artiklar exkluderas vid 

kvalitetsgranskningen, då de ansågs ha en bristfällig kvalitet och en trovärdighet som 

inte kunde styrkas. 

 

5.7 Kontext 

Åtta artiklar inkluderades i studien. Sex av dessa artiklar var kvalitativa, en var 

kvantitativ och en var mixed-methods. Studierna är genomförda i olika geografiska 

områden i världen, och inkluderar föräldrar i olika kulturella sammanhang. Samtliga 

artiklar har fokus på föräldrars erfarenheter av omvårdnad, då deras barn behandlas för 

cancer på sjukhus. 

 

5.8 Etiskt resonemang 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det av värde att göra etiska överväganden i en 

systematisk litteraturstudie, och detta gjordes genom att vi endast inkluderat artiklar 

som blivit godkända av en etisk kommitté eller innehåller etiska resonemang. Vid 

kvalitetsgranskningen kontrollerades att de inkluderade artiklarna innehöll ett etiskt 

resonemang, vilket de gjorde. Det etiska resonemanget framgick tydligt i sex av 

artiklarna. De två andra artiklarna innehöll också ett etiskt resonemang, men det 

framgick inte lika tydligt. I studien innefattade även etiska överväganden att vi redovisat 

samtliga artiklars resultat oberoende av författarnas egna åsikter (Forsberg & 

Wengström, 2013).  
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5.9 Dataanalys 

Analys av data genomfördes enligt Forsbergs och Wengströms (2013) innehållsanalys. 

Författarna läste samtliga artiklar var för sig ett flertal gånger för att få en helhetsbild 

samt bekanta sig med innehållet. Därefter lades fokus på resultatdelen i artiklarna, då 

det var den del som skulle analyseras. Meningar i resultatdelen som hörde samman och 

svarade på studiens syfte och frågeställningar bildade utsagor. Därefter kondenserades 

textmassan i utsagorna utan att förlora det centrala innehållet. Efter kondensering fick 

utsagorna koder. Författarna genomförde analysarbetet fram till detta steg oberoende av 

varandra. Därefter sammanfogades koderna till sju kategorier gemensamt. Kategorierna 

sammanfattades i två övergripande teman (Forsbergs & Wengström, 2013). Ett exempel 

ur dataanalysprocessen presenteras i Bilaga V.  

 

6. RESULTAT 
I nedanstående del presenteras resultatet av analysen. Två teman framkom, vilka var 

vårdrelationens betydelse och informationens betydelse. Under dessa teman finns sju 

kategorier som också presenteras nedan.  

 

6.1 Vårdrelationens betydelse 

Vikten av att ha en god relation med vårdpersonalen presenteras i följande kategorier; 

relationen mellan vårdpersonal och föräldrar, delaktighet samt förtroende för 

vårdpersonal. Både positiva och negativa aspekter kring vårdrelationen togs upp i 

artiklarna. 

 

6.1.1 Relationen mellan vårdpersonal och föräldrar 

Många föräldrar betonade att en god kommunikation med vårdpersonalen var av stor 

betydelse för att skapa en god relation. Kommunikation mellan förälder och 

vårdpersonal var viktigt för att få förståelse för de förändringar av livssituationen som 

uppstått i samband med barnets sjukdom, samt för att kunna anpassa sig till den nya 

situationen (Brody & Simmons, 2007). Föräldrar strävade efter kontinuitet, ärlighet och 

omsorg. I många fall förbättrades relationen mellan vårdpersonal och förälder ju längre 

in i behandlingen barnet var, vilket visade på att vårdpersonal och föräldrar bygger upp 

en relation över tid (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlia & Enderby, 2007). 
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Vissa föräldrar uttryckte oro i de tidiga stadierna av diagnos och behandling. 

Föräldrarna beskrev sig inte veta vem som var tillgänglig för dem eller hur de skulle 

tolka otydliga svar från vårdpersonalen. Dessa känslor av desorientering och brist på 

kommunikation fick föräldrarna att känna sig förvirrade (Jackson et al., 2007; Soanes, 

Hargrave, Smith & Gibson, 2009). De påpekade även att de funnit det överväldigande 

att träffa så mycket vårdpersonal i början av barnets behandling, vilket ledde till ännu 

mer utmattning och stress (Soanes et al., 2009). Några föräldrar hade önskemål om att 

det skulle finnas en person i vårdpersonalen som fanns där för dem under hela 

behandlingen. Det skulle vara en person som kände till barnets situation och 

sjukdomstillstånd, som kunde förklara varje steg i processen, kunde svara på frågor 

samt vara en mentor under hela vårdförloppet (Soanes et al., 2009). Under senare 

skeden i behandlingen lärde sig de flesta föräldrar hur sjukvårdssystemet fungerade. De 

fick förståelse för betydelsen av vårdpersonalens olika roller i deras barns behandling, 

och kunde då lättare skapa en relation med vårdpersonalen (Jackson et al., 2007).  

 

Samtidigt som många föräldrar uttryckte sig positivt kring relationen med 

vårdpersonalen, fanns det även negativa upplevelser. Vissa föräldrarna beskrev att de 

ibland känt sig ovälkomna i samband med kortare rutinkontroller eller när 

vårdpersonalen rusat förbi dem i korridoren. De upplevde att de inte hann ställa sina 

frågor samtidigt som de hade förståelse för att personalen hade mycket att göra, då det 

var många nya familjer som var i behov av vårdpersonalens resurser (Ringnér, Jansson 

& Graneheim, 2011). 

 

6.1.2 Delaktighet 

De flesta föräldrar kände att de ville ta ett stort ansvar under barnets hela behandling. 

De upplevde en känsla av delaktighet då de blev hörda, fick komma med förslag och 

delta i beslut kring behandling (Clarke & Fletcher, 2003). Föräldrar agerade som 

samordnare i barnets behandling, vilket de uppskattade (Mitchell, Clarke & Sloper, 

2006). Dock upplevde en del föräldrar att de inte hade tillräckligt med information kring 

situationen för sin ansvarsroll, vilket ledde till en osäkerhet. Föräldrarna beskrev sig 

själva som specialister på sina barn. Trots denna åsikt var föräldrar medvetna om att de 

var i behov av vårdpersonalens färdigheter under vårdprocessen (Clarke & Fletcher, 

2003). 
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Föräldrarna associerade sina positiva sjukhuserfarenheter med en god kommunikation, 

där de kände att de fått sin röst hörd. Majoriteten av de föräldrar som upplevde behov av 

att prata med vårdpersonalen beskrev att de fått möjlighet till det. Vårdpersonalen 

lyssnade på föräldrars oro och agerade efter deras önskningar (Clarke & Fletcher, 2003; 

Mitchell et al., 2006; Pöder & Von-Essen, 2009). Om deras oro eller frågor hade 

ignorerats eller nedvärderats uttryckte de en stor frustration och ilska. När föräldrar 

kände att deras röster blev hörda, upplevdes det lättare att skapa och behålla en god 

relation med vårdpersonalen (Clarke & Fletcher, 2003). 

 

De flesta föräldrar betonade att vårdpersonalen lade lika mycket fokus på det 

cancersjuka barnet, som på resterande del av familjen. Detta upplevdes som en viktig 

aspekt i omsorgen och påverkade familjen som helhet på ett lugnande sätt, då alla 

familjemedlemmar fick vara delaktiga (Jackson et al., 2007; Mitchell et al., 2006). 

 

6.1.3 Förtroende för vårdpersonalen 

Många föräldrar upplevde att de var väldigt nöjda med vårdpersonalen (Jackson et al., 

2007; Mitchell et al., 2006).  De uppfattade vårdpersonalen som förtroendeingivande 

och att de fick föräldrarna att känna sig välkomna och betydelsefulla. Vissa föräldrar 

upplevde att de var på rätt plats under omständigheterna och vårdpersonalens goda 

bemötande skapade en känsla av trygghet hos föräldrarna (Ringnér et al., 2011). 

Kommunikation som var rak och ärlig skapade tillit till vårdpersonalen, vilket var 

betydelsefullt under barnets sjukhusvistelse. Kände inte föräldrarna förtroende för 

vårdpersonalen påverkade det deras relation med vårdpersonalen negativt (Brody & 

Simmons, 2007; Jackson et al., 2007) 

 

Tillit och förtroende för vårdpersonalen innefattade hur de hjälpt familjer att anpassa 

sig, informerat dem, gett dem stöd och hjälp dem förbereda sig inför behandlingar 

(Jackson et al., 2007). Vårdpersonalens medkänsla och förhållningssätt blev på så vis ett 

hjälpmedel för vissa föräldrar för att kunna ta sig igenom situationen, genom att ett 

förtroende skapades (Brody & Simmons, 2007). Många föräldrar upplevde att 

vårdpersonalen var ärlig, och att de fick den information som fanns tillgänglig. Var 

föräldrar missnöjda med den givna informationen, togs dessa synpunkter på allvar 

(Ringnér et al., 2011). 
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Vårdpersonalens medicinska kunskap visade sig ha en stor betydelse för de flesta 

föräldrarna. Deras färdigheter gav föräldrarna trygghet och fick dem att känna 

förtroende för vårdpersonalens kunskap om behandling, medicinering och omsorg 

(Jackson et al., 2007; Pöder & Von-Essen, 2009). De flesta föräldrarna var nöjda med 

vårdpersonalens tekniska färdigheter, deras sociala kompetens och tillgänglighet (Pöder 

& Von-Essen, 2009). 

 

6.2 Informationens betydelse 

Föräldrars erfarenheter av information presenteras i följande kategorier; Att bli 

informerad, rätt mängd information, hur information ges samt andra informationskällor. 

Artiklarna beskrev såväl positiva som negativa erfarenheter av den informationen som 

gavs. 

 

6.2.1 Att bli informerad 

Det var viktigt för många föräldrar att vara uppdaterade kring barnets behandling och 

vårdpersonalen var deras viktigaste informationskälla (Soanes et al., 2009). När 

föräldrar var välinformerade, kände de sig säkra och trygga, trots osäkerheten. 

Informationen underlättade sammanhanget trots emotionell stress och kaos. Detta var 

något som betonades speciellt i den tidiga fasen av barnets diagnos och behandling 

(Jackson et al., 2007). 

 

Information kring planer för behandling och bot var viktiga aspekter för den kommande 

tiden då det gav föräldrar struktur och en känsla av trygghet (Kästel, Enskär & Björk, 

2011). Informationen innefattade bland annat att hjälpa föräldrar att bearbeta barnets 

cancerdiagnos (Soanes et al., 2009). Trots omständigheterna var informationen och 

behandlingens struktur ett hjälpmedel i vissa föräldrars vardag (Kästel et al., 2011). Att 

vara välinformerad hjälpte föräldrar att förstå sjukvårdssystemet samt den medicinska 

behandlingen och gav dem en bättre möjlighet att klara av sitt barns diagnos och 

sjukhusvistelse (Jackson et al., 2007). 

 

6.2.2 Rätt mängd information 

För att de flesta föräldrar skulle känna sig trygga och säkra med informationen som 

gavs innebar det att få rätt information vid rätt tidpunkt. Vissa föräldrar upplevde 

informationen som förvirrande, då de ibland ansåg att de fick för mycket information 
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och ibland för lite. Föräldrarna beskrev ofta sin första reaktion på diagnosen som ett 

tillstånd av chock, där det var svårt att bearbeta den information de fick av 

vårdpersonalen (Jackson et al., 2007; Ringnér et al., 2011). Upplevelsen av att få höra 

att barnet var drabbat av cancer var så stark och svår att ta till sig, att många detaljer av 

informationen bara försvann (Clarke & Fletcher 2003; Ringnér et al., 2011). Andra 

föräldrar ansåg däremot att den detaljerade informationen under behandlingens början 

fick dem att känna en lättnad (Kästel et al., 2011).  Många föräldrar ansåg att 

informationen bör anpassas efter situation och stadier under barnets diagnos och 

behandling, för att underlätta deras förmåga att förstå och ta till sig detaljer (Clarke & 

Fletcher 2003; Ringnér et al., 2011). Det var ett återkommande dilemma för vissa 

föräldrar att de ibland missade det övergripande syftet på grund av alltför många 

detaljer, vilket uppfattades som överväldigande och förvirrande (Kästel et al., 2011; 

Soanes et al., 2009). Under den tidiga fasen av sjukdomen, betonade de flesta föräldrar 

att informationen bör vara anpassad till det mest väsentliga (Clarke & Fletcher, 2003). 

Det betonades även att informationen skulle ges i små portioner och vid upprepande 

tillfällen för att föräldrar skulle förstå bättre (Ringnér et al., 2011).  

 

För stor mängd information kunde medföra att vissa föräldrar förlorade kontrollen och 

blev stressade (Clarke & Fletcher, 2003; Kästel et al., 2011). Detta kunde även uppstå 

när informationen som gavs skilde sig åt och gavs av olika personer i vårdpersonalen. 

Föräldrar tvingades då sortera ut och finna den information som var mest betydelsefull, 

vilket uppfattades som väldigt förvirrande (Clarke & Fletcher, 2003). Ibland ansåg 

föräldrarna att nivån på informationen var väl anpassad till deras egna behov och 

förutsättningar, då den var klar och tydlig (Soanes et al., 2009). 

 

Några föräldrar upplevde att informationen de fick inte var tillräcklig. Detta resulterade 

i att de ständigt fick be vårdpersonalen om information (Mitchell et al., 2006; Ringnér et 

al., 2011). Vissa föräldrar betonade att behovet av information var något som inte 

minskade med tiden, utan kontinuerlig information efterfrågades under hela 

vårdförloppet (Jackson et al., 2007). I senare skeden av behandlingen, upplevde många 

föräldrar att det fanns mindre tid för frågor och att få information (Kästel et al., 2011). 

Det fanns ett missnöje hos vissa föräldrar över att känna sig krävande och behöva be om 

information och de kände sig tveksamma till att störa vårdpersonalen och ta upp deras 

tid (Ringnér et al., 2011). Bristfällig information kunde resultera i obesvarade frågor 
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och ångest som bara växte hos vissa föräldrar (Kästel et al., 2011). Att inte få sina 

informationsbehov tillgodosedda gjorde att många föräldrar ständigt kände att de 

behövde ha full kontroll över situationen och att de inte kunde lita på vårdpersonalen. 

En del föräldrar ansåg att det var en rättighet att få information som täckte deras behov 

(Ringnér et al., 2011).  

 

6.2.3 Hur information ges 

Många föräldrar betonade även att hur informationen presenterades var av stor 

betydelse för vårdrelationen (Clarke & Fletcher, 2003; Kästel et al., 2011; Mitchell et 

al., 2006). Vårdpersonalens förmåga och kunskap att läsa av föräldrar och därefter 

individualisera informationen var något som uppskattades. Att informationen var 

anpassad till familjers egna behov och förutsättningar underlättade vårdprocessens 

förlopp (Kästel et al., 2011). 

 

Tiden då barnet fick sin diagnos, beskrevs som en svår tid för många föräldrar. Vissa 

föräldrar ansåg att informationen som gavs kring diagnosen skulle vara korrekt och 

uppriktig (Jackson et al., 2007). En god kommunikation med vårdpersonal var en del av 

att kunna ta till sig den information som gavs (Brody & Simmons, 2007). Komplex 

information gavs ofta i en lugn miljö då föräldrar även fick informationen skriftligt. 

Detta medförde en trygghet i den annars osäkra situationen (Ringnér et al., 2011). 

Många av föräldrarna uppskattade enkla förklaringar kring barnets sjukdom, att få 

kontinuerlig information och att vårdpersonalen var tillgängliga för frågor under hela 

vårdförloppet (Brody & Simmons, 2007). Dock påpekade vissa föräldrarna att det inte 

alltid var en självklarhet att förstå det medicinska språket. Ibland använde 

vårdpersonalen medicinska termer som var förvirrande och ibland obegripliga för 

föräldrarna att förstå. Däremot kunde ett klart och tydligt budskap istället uppfattas som 

okänsligt. Många föräldrar menade att hur vårdpersonalen förmedlar information hade 

betydelse (Kästel et al., 2011). 

 

Många föräldrar betonade betydelsen av att få skriftlig information, särskilt i samband 

med att de skulle lämna avdelningen. Att få skriftlig information kring medicinering, 

ansågs som positivt (Kästel et al., 2011; Mitchell et al, 2006). Att få informationen på 

papper minskade föräldrarnas känsla av att göra misstag och ökade därmed säkerheten i 

omhändertagandet av barnet (Kästel et al., 2011). Föräldrar uppskattade hur 
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vårdpersonalen ständigt hållit familjerna informerade under hela barnets vårdförlopp 

(Brody & Simmons, 2007). 

 

6.2.4 Andra informationskällor 

Föräldrar betonade att deras behov av information inte minskade under vårdtiden. Under 

behandlingens gång kom det nya frågor vilket resulterade i att föräldrar började tillämpa 

andra resurser än vårdpersonalen (Ringnér et al., 2011). Vissa föräldrar använde internet 

för att få ytterligare information kring sitt barns sjukdom och behandling. Många 

föräldrar upplevde dock att webbplatserna var irrelevanta och skrämmande (Soanes et 

al., 2009). Föräldrar uttryckte ett behov av att vårdpersonalen skulle ge mer tips på 

tillförlitliga webbplatser, där de kunde söka information kring barnets cancer och 

behandling (Mitchell et al., 2006). 

 

Utöver vårdpersonalen på avdelningen, fungerade andra familjer till barn med cancer 

som informationskällor. I vissa situationer, föredrog föräldrar att fråga om råd från 

andra familjer istället för från vårdpersonalen (Soanes et al., 2009). Dock gynnade 

denna information inte alltid föräldrarna. Då barnet befann sig i olika stadier av 

sjukdomen, kunde andra barns biverkningar ge en felaktig bild, och istället förvärra 

situationen (Mitchell et al., 2006). I de flesta fall bidrog andra familjers erfarenheter av 

att ta hand om ett sjukt barn, till mer verklig och användbar information än de abstrakta 

beskrivningar som hade erhållits från vårdpersonalen. Att få veta vad andra barn hade 

lidit av, och hur familjer hade klarat av situationen, fick vissa föräldrar att känna sig mer 

förberedda, vilket resulterade i en viss lättnad. Föräldrarna kände sig bättre förberedda 

på praktiska problem, såsom illamående, håravfall, svampinfektioner och likande utifrån 

informationen. Samtidigt fick de erfarenheter av hur andra familjer hade det, och kunde 

sätta sin egen situation i ett perspektiv (Ringnér et al., 2011). Många föräldrar såg stödet 

från andra föräldrar med cancersjuka barn som betydelsefullt (Jackson et al., 2007). 

 

7. DISKUSSION 
Nedan presenteras diskussion av studiens metod och resultat. 

 

7.1 Metoddiskussion 
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7.1.1 Inklusions- och exklusionskriterier 

Samtliga artiklar i studien är publicerade mellan åren 2003-2013. En årtalsbegränsning 

har gjorts för att så aktuell forskning som möjligt skulle användas i studien, vilket är att 

föredra i en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013). Vi är 

dock medvetna om att artiklar som berör vårt syfte kan har gått förlorade på grund av 

årtalsbegränsningen. Språket begränsades till engelska för att undvika artiklar som var 

skrivna på andra språk.  

 

Barncancer var ett inklusionskriterium och därför gjordes en åldersbegränsning. För att 

inkludera artiklar med barncancer, och därmed exkludera artiklar med vuxencancer, 

begränsades åldern till barn mellan 0-18 år. Vid artikelsökningen gjordes inga 

geografiska begränsningar. Då vår studie inte riktar sig till något specifikt land eller 

område såg vi ingen anledning att utesluta artiklar från vissa länder. Vi anser att 

resultatet i studien är överförbart till andra kontexter, med avseende på andra länder i 

detta sammanhang. Graneheim och Lundman (2008) menar att dock att det är läsaren 

själv som avgör om resultatet är överförbart till andra kontexter. Studiens syfte 

fokuserar på föräldrars erfarenheter av omvårdnad, oberoende av nationalitet och 

kulturellt sammanhang. Den gemensamma nämnaren är föräldrar till barn med cancer. 

Vi menar att föräldrar har liknande erfarenheter av omvårdnad när deras barn drabbas 

av cancer, oavsett härkomst. Vi är medvetna om att resurser i sjukvården kan skilja sig 

åt i de olika delarna av världen, och att omvårdnad kan se olika ut. Vi anser dock att 

erfarenheterna föräldrarna skapar av omvårdnad i sjukvården, oavsett land, kan ses som 

en kunskap till all vårdpersonal. 

 

Föräldrars erfarenheter relaterat till palliativ vård och dödsfall var ett 

exklusionskriterium, då det inte passade syftet. Vi har valt att belysa erfarenheter hos 

föräldrar med barn som fortfarande är under aktiv behandling, då erfarenheterna kan 

skilja sig jämfört med palliativ behandling. Under palliativ behandling sker endast 

symtomlindring, och det finns därmed ingen möjlighet att bot (Lindqvist & Rasmussen, 

2009). Många artiklar innehöll andras perspektiv och erfarenheter, såsom syskons och 

vårdpersonals. Anledning till att vi exkluderade syskons perspektiv i studien, trots att 

den familjefokuserade omvårdnaden valts som teori, är att vi anser att det skulle bli ett 

för brett perspektiv för vår tidsram i studien. Föräldrarna är de personer som utgör 

barnets främsta trygghet i detta sammanhang. Det är oftast de som finns med sitt barn 
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under hela sjukhusvistelsen och har bäst kunskap kring barnet (Spencer & Franch, 

2005). 

 

7.1.2 Urval 

I många fall gick det att utesluta artiklar direkt efter titeln eller abstraktet, i enlighet med 

exklusionskriterierna. Vi såg det som en svårighet att utföra sökningar som inte 

resulterade i artiklar som innefattade studiens exklusionskriterier. Detta kan förklara 

bortfallet i artikelurvalet (se Bilaga I). Sökorden i studien har möjligtvis varit för 

preciserade i förhållande till vårt syfte. Detta kan ha medfört att sökningarna inte gett ett 

lika brett perspektiv på erfarenheter utan endast fokuserat på erfarenheter utifrån de 

sökord som valts i förhållande till frågeställningarna. Att inkludera all relevant 

forskning kan enligt Forsberg och Wengström (2013) ses som en fördel i en systematisk 

litteraturstudie. De sökord som valts för studien kan medfört att inte all relevant 

forskning identifierats relaterat till vårt syfte, vilket vi anser vara en svaghet i studien. 

Det finns en möjlighet att valet av sökord har bidragit till ett smalare perspektiv av 

föräldrars erfarenheter i resultatet. Detta var något författarna upptäckte i efterhand. Att 

exempelvis tillämpat ordet experience i sökningen hade möjligvis kunnat ge ett bredare 

resultat av artiklar och ett bredare perspektiv på föräldrars erfarenheter relaterat till 

omvårdnad. En sökning där exempelvis, childhood neoplasms, parents och experience 

kombinerats med AND och därefter infogat sökorden information, attitude och 

professional family relations med booleska operatören OR, anser vi hade gynnat studien 

och identifierat all relevant forskning relaterat till syftet.  

 

Vi anser att vi från första början gjorde en hård granskning när vi läste artiklarna i 

fulltext. Vi var noga med att undersöka artiklarnas relevans till studiens syfte, att det 

fanns en röd tråd och en struktur samt ett etiskt resonemang. Detta gjordes för att 

effektivt välja bort irrelevanta artiklar. Vi anser att artiklarna som inkluderats i studien, 

är av stor relevans för vårt syfte. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det oftast 

studier av kvalitativ ansats som belyser erfarenheter och upplevelser, vilket kan förklara 

varför vår studie till största delen består av kvalitativa artiklar (se Bilaga VI).  

 

7.1.3 Kvalitetsgranskning 

Att Forsbergs och Wengströms (2013) granskningsmallar använts vid 

kvalitetsgranskningen styrker trovärdigheten i studien. Granskningsmallarna ansågs 
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vara uppbyggda av en god struktur och har därför använts vid kvalitetsgranskningen. En 

modifierad granskningsmall utformades till artikeln som var mixed-methods utifrån 

Forsbergs och Wengströms (2013) granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa 

artiklar. Genom att lämpliga frågor för artikelns utformning definierades, kunde 

artikelns kvalitet undersökas. Att författarna kvalitetsgranskat artiklarna enskilt, och 

därefter diskuterat och kommit fram till ett gemensamt omdöme, ökar trovärdigheten i 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). Åtta artiklar av tio höll måttet och inkluderades 

i studien efter kvalitetsgranskningen. Anledningen till att många artiklar hade en god 

kvalité anser vi bero på att vi redan vid läsningen i fulltext varit hårda med att kolla 

artiklarnas struktur samt relevans för syftet. Genom att endast artiklar med medel och 

hög kvalitet inkluderats i studien, anser vi bidra till en större trovärdighet i studien 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

 

7.1.4 Etiskt resonemang 

Artiklar som inkluderats i studien, innehöll ett etiskt resonemang, vilket vi anser vara en 

styrka. I två av artiklarna framgick det inte om de var etiskt granskade lika tydligt som i 

de övriga. Detta ser vi som en svaghet i vår studie. Dock fördes etiska resonemang i 

artiklarna, och därför inkluderades dessa i studien. Genom att presentera de inkluderade 

artiklarnas resultat oavsett om de stämde överens med författarnas åsikter stärks etiken i 

studien (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

 

7.1.5 Dataanalys 

Resultatet i vår studie har analyserats med hjälp av Forsberg och Wengströms (2013) 

innehållsanalys. I enlighet med innehållsanalysen, har resultaten studerats genom att gå 

från helhet till delar, och därefter till en ny helhet. Detta tillvägagångssätt ger en bredare 

förståelse och det styrker trovärdigheten i vår studie. Genom att ha analyserat materialet 

var för sig, och jämfört att vi fått fram det mest väsentliga, och därefter kommit fram till 

ett konsensus, är också något som höjer trovärdigheten i studien (Forsberg & 

Wengström, 2013) I samband med analysarbetet, har resultaten studerats objektivt, 

vilket innebär att författarna medvetandegjort sina föreställningar och eftersträvat att 

inte påverkas av dem. Detta styrker resultatets trovärdighet i studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). 
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7.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva föräldrars erfarenheter av omvårdnad när deras barn 

behandlas för cancer på sjukhus. I resultatet framgår att information var av stor 

betydelse för många föräldrar. Genom att informationen anpassas och föräldrars åsikter 

värdesätts finner många föräldrar sig delaktiga och får ett förtroende för vårdpersonalen 

som är grunden till en god relation. Relationen mellan förälder och vårdpersonal ansågs 

vara en viktig aspekt för att föräldrar skulle få en positiv sjukhusvistelse. 

 

7.2.1 Vårdrelation 

Vårt resultat visar att relationen mellan förälder och vårdpersonal upplevdes vara av stor 

betydelse för att föräldrar skulle kunna hantera sin situation. Kasén (2002) beskriver den 

vårdande relationen som något inbjudande och berörande. Resultatet styrker att 

vårdpersonalens bemötande och medkänsla ansågs ge stöd och hjälpte vissa föräldrar att 

ta sig igenom den svåra situationen. Dahlberg och Segesten (2010) bekräftar detta då de 

menar att relationen mellan familj och vårdpersonal byggs upp av olika möten, där 

vårdpersonal har som uppgift att stärka familjens hälsoprocess. I vår studie fick 

vårdpersonalens goda bemötande föräldrar att känna sig respekterade och betydelsefulla 

vilket skapade en känsla av trygghet.  

 

Studiens resultat styrker att delaktighet i sitt barns behandling var något många föräldrar 

betonade ha en stor betydelse i vårdrelationen. Vid brist på delaktighet påverkades 

vårdrelationen och sjukhusvistelsen negativt. När vissa föräldrar upplevde att deras röst 

inte blev hörd, eller att vårdpersonalen inte hade tid för dem, kände de sig övergivna 

och blev frustrerade. Att vara delaktig i vårdsammanhanget resulterade i att många 

föräldrar klarade av omständigheterna bättre. Detta visar även Kristensson-Hallströms 

(1999) studie där de konstaterar att föräldrar upplevde en känsla av säkerhet när de fick 

vara delaktiga i barnets vård. Att därmed ha en viss kontroll över vården upplevdes som 

en trygghet. För att främja familjens hälsa och välbefinnande, är det av betydelse att de 

kommer in i ett nytt vårdande sammanhang. Delaktigheten beskrivs som ett samspel 

mellan två parter, där bådas expertkunskaper bejakas och respekteras (Dahlberg och 

Segesten, 2010). Att sjuksköterskan ser till varje enskild familjemedlems 

expertkunskaper, kan bidra till att hela familjen känner sig respekterad, vilket 

underlättar det vårdande sammanhanget (Wright, Watson & Bell 2002).   
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7.2.2 Information 

Enskär (1999) styrker att behov av information kring sjukdom och behandling är en 

viktig aspekt i föräldrarnas hälsofrämjande vårdprocess. Vårt resultat betonar att när 

informationen var individanpassad och gavs kontinuerligt, upplevde många föräldrar att 

behandlingen blev lättare att ta sig igenom. Många föräldrar kände en trygghet när de 

var välinformerade. Wright, Watson och Bell (2002) förklarar den familjefokuserade 

omvårdnaden som en teori där vårdpersonal har som uppgift att hjälpa familjer att finna 

mening i den förändrade livssituationen.  Trots en tillvaro fylld med stress och kaos, 

upplevde många föräldrar en känsla av lättnad och sammanhang, då de fick sina 

informationsbehov tillgodosedda. Tidigare forskning styrker detta då de bekräftar att 

information bidrar till minskad känsla av kaos och ökar föräldrars känsla av kontroll och 

underlättar därmed sammanhanget (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Sjuksköterskan 

kan på så vis, men hjälp av informationen som hon ger, bidra till att familjen kan finna 

ny mening i sin förändrade livssituation. 

 

Vissa föräldrar upplevde att informationen som gavs var bristfällig, vilket gjorde att de 

kände sig övergivna och att de behövde be om information. Både för mycket 

information och brist på information var något som påverkade många föräldrar negativt. 

Detta kan kopplas till Tingströms (2009) påstående som betonar att det alltid är 

individens behov av kunskap som ska styra vilken information som ska ges och hur den 

ska anpassas. Detta styrks även av hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Då 

många föräldrar påpekade att god information upplevdes som en trygghet och en lättnad 

under omständigheterna, är det vårdpersonalens ansvar att se till att information 

anpassas efter individen och att den ges under rätt omständigheter.  

 

Vårt resultat visar att det var många föräldrar som valde att ta hjälp av andra resurser än 

vårdpersonalen för att få information kring sitt barns tillstånd. Föräldrar såg andra 

familjer på sjukhuset som alternativa informationskällor. Finns det möjlighet att 

anordna träffar för föräldrar till barn med cancer under sjukhusvistelsen? Studiens 

resultat visar att när föräldrar sökte information hos andra familjer, kunde de sätta sin 

egen situation i perspektiv och de påstod sig få en mer verklig och konkret information 

än den från vårdspersonalen. Skulle ett studiecirkelprogram vara något som hade gynnat 

familjerna? Tingström (2009) skriver att studiecirkelprogram bygger på en grupp 
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intresserade människor som tillsammans vill lära sig mer. Studiecirkeln är framtagen för 

patienter och anhöriga som tillsammans med en cirkelledare, delar kunskaper som de 

vill ta upp och är intresserade av.  Genom en studiecirkel, kan föräldrar samtala kring 

aspekter de anser vara viktiga i barnets behandling, och därigenom utbyta information 

med andra föräldrar med liknande erfarenheter. Dock finns det en möjlighet att detta 

inte är något som passar alla föräldrar i detta sammanhang. I resultatet framgick det att 

vissa föräldrar upplevde informationen som gavs från andra familjer på sjukhuset som 

överväldigande. Patienter bearbetar information på olika sätt, och därför bör sjukvården 

kunna erbjuda olika informationsalternativ, där de själva får möjligheten att välja det 

alternativ som passar dem bäst (Tingström, 2009).  Vilken betydelse information har för 

föräldrar, i detta sammanhang, är något vi som sjuksköterskor bör vara medvetna om i 

vår kommande yrkesroll. Att anta ett familjefokuserat perspektiv, där man ser till varje 

enskild familjemedlems behov, i detta sammanhang av information, gynnar familjen 

som helhet (Wright, Watson & Bell, 2002).  

 

7.3 Vidare forskning 

Även om vi endast riktat in oss på föräldrar i denna studie, styrker Öqvist (2008) att 

familjen kan ses som ett system, där alla enskilda familjemedlemmar påverkar och 

påverkas av varandra under dessa omständigheter. Hur upplever syskon situationen? 

Hur upplever barnet omvårdnad? Finns det en möjlighet att det läggs för mycket fokus 

på exempelvis föräldrarna i detta sammanhang och för lite på barnet som faktiskt är 

patienten? Det hade varit intressant med forskning som tar upp hela familjens 

perspektiv av omvårdnaden, där varje enskild familjemedlem i studien får sin röst hörd.  

 

Önskningar kring att det skulle finnas en person tillhands som var insatt i barnets 

situation förekom. En kontaktperson som följer med genom hela vårdförloppet kan öka 

möjligheten för familjen att känna trygghet och skapa ett förtroende för vårdpersonal i 

en utsatt situation. Vi ser gärna att det forskas mer kring detta område. 

 

Behov kring att få information uttrycktes som stort, och att söka alternativa 

informationskällor förekom. Då vårdpersonalen i dagens samhälle arbetar under 

tidspress, är det är av stort intresse att forska mer kring alternativa informationskällor 

som ett komplement. 
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8. SLUTSATS 
Studien visar att föräldrar med cancersjuka barn på sjukhus har ett stort behov av 

lättförståelig, kontinuerlig och individanpassad information. När föräldrar kände sig 

välinformerade, upplevde de en känsla av säkerhet och trygghet, vilket är 

sjuksköterskans ansvar att förmedla. Informationen ska på så vis bidra till kunskap som 

varje familj kan nyttja. Sjuksköterskan arbetar ofta under tidspress, där det kan vara 

svårt att ge den individuella information och det stöd som familjerna är i behov av. 

Därför bör nya alternativ till informationskällor för patienter och anhöriga utforskas 

som komplement. Föräldrar har även behov av att känna att de är delaktiga i sitt barns 

omvårdnad. En god relation med vårdpersonal och att känna förtroende för 

vårdpersonalen underlättade sjukhusvistelsen.  

 

Med utgångspunkt i ett familjefokuserat perspektiv bör sjuksköterskan uppmärksamma 

varje enskild familjemedlems kunskaper och erfarenheter. Eftersom varje enskild 

familjemedlem även påverkar familjen som helhet, kan deras kunskap om varandra ses 

som en tillgång. Genom att se till allas perspektiv i vårdrelationen ökar 

förutsättningarna för delaktighet, förståelse och möjligheter till nya lösningsalternativ. 

Med kunskap kring föräldrars erfarenheter av omvårdnad, kan sjuksköterskan få en 

bredare förståelse för föräldrars situation och därmed möta hela familjen och underlätta 

deras hälsoprocess. På så vis underlättar familjefokuserad omvårdnad för både familjen 

och för sjuksköterskan i den kliniska verksamheten. 
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BILAGA I I: Granskningsmall för kvalitativa artiklar  

(Forsberg & Wengström, 2013)  

 

A. Syftet med studien? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilken kvalitativ metod har använts? 

……………………………………………………………………………………………. 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgrupp  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier?)  

Ja □ Nej □ 

Var genomfördes studien? 

…………………………………………………………………………………………… 

Urval: finns beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

…………………………………………………………………………………………… 

Vilken urvalsmetod användes? 

□ Strategiskt urval 

□ Snöbollsurval 

□ Teoretiskt urval 

□ Ej angivet  

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status, samt annan relevant 

demografisk bakgrund) 

…………………………………………………………………………………………… 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja □ Nej □  

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 



  
 

 

 

Ja □ Nej □ 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

Beskriv: 

…………………………………………………………………………………………… 

Ange datainsamlingsmetod: 

□ ostrukturerade intervjuer, 

□ halvstrukturerade intervjuer 

□ fokusgrupper 

□ observationer 

□ video/bandinspelning 

□ skriva texter eller teckningar 

 

Är data systematisk samlade? 

Ja □ Nej □ 

 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

…………………………………………………………………………………………… 

Ange om: 

□ Teman är utvecklade som begrepp 

□ det finns episodisk presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna 

□ svaren är kodade)  

 

Resultatbeskrivning: 

…………………………………………………………………………………………… 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten trovärdiga?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten pålitliga? 



  
 

 

 

Ja □ Nej □ 

 

Finns stabilitet och överensstämmelse? 

Ja □ Nej □ 

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

Ja □ Nej □ 

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □ Nej □ 

Stöder insamlad data forskarens resultat?  

Ja □ Nej □ 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □ Nej □ 

Diskuteras metodologiska brister och risker för bias? 

Ja □ Nej □ 

Finns risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

…………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja □ Nej □ 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □ Nej □ 

 

HELHETSBEDÖMNING: 

…………………………………………………………………………………………… 

  



  
 

 

 

BILAGA III: Granskningsmall för kvantitativa artiklar  

(Forsberg & Wengström, 2013)  

 

A. Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Är frågeställningar tydligt beskrivna? 

Ja □ Nej □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

□ Randomiserat urval 

□ Obundet slumpmässigt urval  

□ Kvoturval 

□ Klusterurval 

□ Konsekutivt urval  

□ Urvalet ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □ Nej □ 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Var reliabiliteten beräknad? 

Ja □ Nej □ 

Var validiteten uträknad? 

Ja □ Nej □ 

 

 

D. Analys  

 

Var den demografiska data liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja □ Nej □ 



  
 

 

 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Hur stor var bortfallet? 

……………………………………………………………………………………… 

Fanns en bortfalls analys? 

Ja □ Nej □ 

Var den statiska analysen lämplig? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, varför inte? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka var huvudresultaten? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Erhölls signifikanta skillnader? 

Ja □ Nej □ 

Om ja, vilka variabler? 

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

 

Vilka slutsatser drar författaren? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Instämmer du? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till en annan population? 

Ja □ Nej □ 

Kan resultaten ha en klinisk betydelse? 

Ja □ Nej □ 

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 

Ja □ Nej □ 

 

HELHETSBEDÖMNING: 

…………………………………………………………………………………………… 

  



  
 

 

 

BILAGA IV: Modifierad granskningsmall för artiklar med mixed-methods 

(Med utgångspunkt från Forsberg & Wengström, 2013)  

 

A. Syftet med studien? 
………………………………………………………………………………………… 

 

Är frågeställningar tydligt beskrivna? 

Ja □ Nej □ 

Är designen lämplig utifrån syftet? 

Ja □ Nej □ 

 

B. Undersökningsgruppen 

 

Vilka är inklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vilka är exklusionskriterierna? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vilken urvalsmetod användes? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Är undersökningsgruppen representativ? 

Ja □ Nej □ 

 

Var genomfördes undersökningen? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

C. Mätmetoder 

 

Vilka mätmetoder användes? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)? 

Ja □ Nej □ 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………… 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

 

Beskriv: 

………………………………………………………………………………………… 



  
 

 

 

 

D. Analys  

 

Var den demografiska datan liknande i jämförelsegrupperna? 

Ja □ Nej □ 

Om nej, vilka skillnader fanns? 

……………………………………………………………………………………… 

 

Hur stor var bortfallet? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

………………………………………………………………………………………… 

 

Resultatbeskrivning: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten trovärdiga?  

Ja □ Nej □ 

Är resultaten pålitliga? 

Ja □ Nej □ 

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □ Nej □ 

Stöder insamlad data forskarens resultat?  

Ja □ Nej □ 

Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □ Nej □ 

Diskuteras metodologiska brister och risker för bias? 

Ja □ Nej □ 

 

Finns risk för bias? 

Ja □ Nej □ 

 



  
 

 

 

Vilken slutsats drar författaren? 

………………………………………………………………………………………… 

Håller du med om slutsatserna?  

Ja □ Nej □ 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □ Nej □ 

 

HELHETSBEDÖMNING: 

…………………………………………………………………………………………. 

 

  



  
 

 

I 
 

 

BILAGA V: Utdrag ur dataanalys 

Utsaga Kondenserad utsaga Kod Kategori Tema 

Föräldrar kände att 

vårdpersonalen 

välkomnande dem och 

visade att de var personer 

som betydde något. De 

kände att de var på rätt plats 

under omständigheterna. 

 

Vårdpersonalens 

förhållningsätt fick 

föräldrar att känna sig 

uppskattade 

 

Bra bemötande 

 

Förtroende för vårdpersonal 

 

Vårdrelationens betydelse 

Föräldrarna uppskattade när 

vårdpersonalen var ärlig 

och rak och det fick 

föräldrarna att lita på dem. 

 

Vårdpersonalen 

uppfattades pålitlig 

 

Tillit till vårdpersonal 

 

Förtroende för vårdpersonal 

 

Vårdrelationens betydelse 

Vårdpersonalens medkänsla 

och förhållningssätt var ett 

viktigt stöd och ett 

hjälpmedel för att ta sig 

igenom situationen. 

Vårdpersonalens 

förhållningsätt 

underlättade 

omständigheterna 

 

 

Bra bemötande 

 

Förtroende för vårdpersonal 

 

Vårdrelationens betydelse 

Vårdpersonalens kunskap är 

viktig… Det var en lättnad 

att lita på vårdpersonalens 

kunskap… 

Vårdpersonalens 

kunskap gav 

föräldrarna trygghet 

 

 

Säkerhet i vården 

 

Förtroende för vårdpersonal 

 

Vårdrelationens betydelse 



  
 

 

 

BILAGA VI: Artikelmatris 

 
Artikelnummer 

Författare  

År  

Land  

Tidskrift  

Titel  

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

(1) 

 

Brody, A, & 

Simmons, L 

 

2007  

 

USA 

Journal Of 

Pediatric Oncology 

Nursing: 

 

Family resiliency 

during childhood 

cancer: the father's 

perspective 

Syftet var att 

utforska resurser 

som hjälper fäder att 

anpassa sig då sitt 

barn fått cancer. En 

återhämtningsmodell 

för stress och 

anpassning i familjer 

användes. 

Kvalitativ.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Kommunikation med vårdpersonalen i 

form av information kring sitt barns 

diagnos och behandling ansågs vara av 

stor betydelse. Att få kontinuerlig och 

ärlig information och att vårdpersonalen 

var tillgängliga för frågor var viktigt. 

Stödet de fick av vårdpersonalen hjälpte 

fäderna att anpassa sig till vardagen och 

sitt barns sjukdom. 

Medel 

 

 

(2) 

 

Clarke, J, & 

Fletcher, P  

 

2003 

 

Kanada 

 

Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing: 

Communication 

Issues Faced by 

Parents Who have 

a Child Diagnosed 

with Cancer. 

 

Syftet var att 

undersöka föräldrars 

berättelser kring vad 

de uppfattar som 

avgörande ögonblick 

då deras barn 

drabbas av cancer. 

 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

telefonintervjuer. 

 

Föräldrar betonade att få rätt mängd 

information, samt att den skulle vara 

tydlig. Att få sin röst hörd ansågs som 

viktigt genom hela barnets behandling. 

Föräldrar blev frustrerade när de inte fick 

vara delaktiga i barnets behandling. 

Vårdpersonalens bemötande och 

kommunikationen mellan vårdpersonal 

och föräldrar var av stor vikt.  

Medel 

 



  
 

 

I 
 

 

 

Artikelnummer 

Författare 

År  

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

(3) 

 

Jackson, A., 

Stewart, H., 

O'Toole, M., 

Tokatlian, N., 

Enderby, K., 

Miller, J., & 

Ashley, D. 

 

2007 

 

Australien 

Journal Of 

Pediatric Oncology 

Nursing: 

 

Pediatric brain 

tumor patients: 

their parents' 

perceptions of the 

hospital experience 

Syftet var att 

undersöka familjers 

upplevelser av 

sjukhusvistelsen då 

deras barn vårdades 

för hjärntumör.  

Kvalitativ.  

 

Prospektiv studie 

med intervjuer 

vid fyra tillfällen.  

Frågeformulär 

samt öppna 

frågor. 

 

 

 

 

 

Föräldrarna beskrev ett stort behov av 

information. Dock var de ofta för 

stressade för att ta sig an informationen. 

De hade ett behov av att känna sig 

delaktiga under hela vårdtiden. 

Relationen mellan förälder och 

vårdpersonal byggdes upp under 

vårdtiden och var en viktig aspekt för att 

få en positiv sjukhusvistelse. 

Hög 

 

 

(4) 

 

Kästel, A., 

Enskär, K, & 

Björk, O. 

 

2011 

 

Sverige 

 

European Journal 

Of Oncology 

Nursing: 

 

Parents’ views on 

information in 

childhood cancer 

care 

Syftet var att belysa 

föräldrars syn på 

information inom 

barncancervården. 

Kvalitativ.  

 

Intervjuer. 

Hur och när informationen gavs och vad 

den innehöll var viktiga aspekter för 

föräldrar. Att sjukvårdspersonalen 

respekterar föräldrarna och anpassar 

informationen utefter deras behov 

efterfrågades. Att få önskad information 

bidrog till att föräldrar lättare kunde 

hantera sitt barns sjukdomsprocess. 

Hög  



  
 

 

 

 

Artikelnummer 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

(5) 

 

Mitchell, W., 

Clarke, S., & 

Sloper, P.  

 

2006  

 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

Psycho-Oncology: 

 

Care and support 

needs of children 

and young people 

with cancer and 

their parents  

 

Syftet var att få en 

översikt över det 

psykosociala stöd 

som barn och deras 

familjer får i 

Storbritannien under 

och efter 

cancerbehandlingen.. 

 

Mixed metods.  

 

Frågeformulär, 

samt grupp- och 

individuella 

intervjuer. 

 

De flesta föräldrar var nöjda med den 

informationen och det stöd som gavs 

under behandlingen. De belyste att hur 

informationen gavs var betydelsefullt. 

Föräldrarna betonade att de ville ha 

hjälp med att söka information på 

internet.  

Medel  

 

(6) 

 

Pöder, U., & Von 

Essen, L.  

 

2009  

 

Sverige   

European Journal 

of Cancer Care: 

 

Perceptions of 

support among 

Swedish parents of 

children on cancer 

treatment: a 

prospective, 

longitudinal study  

 

Syftet var att 

undersöka hur 

svenska föräldrar 

upplever stöd under 

deras barns 

cancerbehandling. 

 

 

 

Kvantitativ. 

 

Icke 

experimentell 

med 

telefonintervjuer. 

 

Föräldrarna betonade att det var av stor 

betydelse att vårdpersonalen skulle ha 

tekniska färdigheter, visa tillgänglighet 

samt ha en social kompetens för att 

känna sig väl bemötta. Föräldrarna 

uppgav att stöd i form att få tala med 

vårdpersonal var betydande och att 

majoriteten haft möjlighet till detta, 

vilket gett god effekt. Dock förekom 

missnöje kring brist av information. 

Hög  



  
 

 

 

 

Artikelnummer 

Författare 

Årtal 

Land 

Tidskrift 

Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

(7) 

 

Ringnér, A., 

Jansson, L.,  

&Graneheim, U.  

 

2011  

 

Sverige  

Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing: 

 

Parental 

Experiences of 

Information  

Within Pediatric 

Oncology  

Syftet i artikeln var 

att beskriva 

föräldrarnas 

upplevelser av att 

erhålla information 

för att skapa kunskap 

om deras barns 

cancer under 

sjukdomsförloppet. 

 

Kvalitativ.  

 

Fokusgrupper och 

individuella 

intervjuer. 

 

Många föräldrar uppfattade 

vårdpersonalen som ärlig och att de 

alltid gav dem tillgänglig information. 

De kände sig betydelsefulla vid bra 

bemötande. Hade de klagomål, togs 

dessa på allvar. Detta fick dem att känna 

sig trygga. Vissa föräldrar upplevde ett 

dålig bemötande där de behövde kräva 

informationen.  

Hög  

 

(8) 

 

Soanes, L., 

Hargrave, D., 

Smith, L., & 

Gibson, F.  

 

2009 

 

Storbritannien 

 

European Journal 

of Oncology:  

What are the 

experience of the 

child with a brain 

tumor and their 

parents?  

 

Syftet var att 

beskriva ett barn 

med hjärntumör och 

deras familjs 

upplevelser under 

behandling. 

Kvalitativ. 

 

En longitudinal, 

utforskande och 

beskrivande 

metod med 

intervjuer med 

familjer. 

Studien visar att få och söka 

information sågs som de största 

problemen. Att vara informerad kring 

kommande behandlingar och vad som 

är nästa steg i processen och mer tydlig 

information efterfrågades. Den 

information som gavs i början av 

diagnosen ansågs förvirrande och 

överväldigande. Kommunikation mellan 

vårdpersonal och föräldrar ansågs 

viktigt. 

Hög  


