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Sammanfattning 

Varje år drabbas ca 300 barn av någon form av cancer i Sverige. Att ett barn insjuknar 

i cancer påverkar inte bara det sjuka barnet utan även föräldrarna. Cancerdiagnosen 

skapar en krissituation hos hela familjen. I samband med denna krissituation 

uppkommer även begreppet hopp. Föräldrars hopp i upplevelsen av att ha ett barn 

med cancer. För att föräldrarna ska kunna ha en chans att klara av den krävande 

situationen är det av betydelse att belysa de faktorer som kan påverka hoppet hos 

föräldrarna på ett positivt eller negativt sätt. Vad kan sjukvårdspersonalen göra för att 

eliminera de faktorer som utgör ett hot mot hoppet samt hur hopp ska upprätthållas. 

Vilket svarar mot litteraturstudiens syfte. Fem kategorier har identifieras som speglar 

resultatet för att beskriva faktorer som främjar och hotar hoppet; Kunskap ger hopp, 

Socialt stöd ger hopp, Familjecentrerad vård ger hopp, Hot mot hoppet och 

Framtidstro ger hopp. Är föräldrarna väl informerade, får socialt stöd från familj, 

vänner och andra föräldrar i liknande situation och har framtidstro gör det att 

föräldrarna har goda möjligheter att bibehålla hoppet. Dock finns det faktorer som kan 

hota känslan och upplevelsen av hopp.  
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Abstract 

Each year about 300 children gets sick in some sort of cancer in Sweden. That a child 

becomes ill in cancer do not only affects the sick child even the parents. Cancer 

diagnosis creates a crisis to the whole family. In connection with this crisis situation 

arising also the concept of hope. Parents hope in the experience of having a child with 

cancer. To enable parents to be able to have a chance to cope with the challenging 

situation it is important to illuminate the factors that can affect the parents hope in a 

positive or in a negatively way. What can the medical personnel do to eliminate the 

factors that are a threat to the hope and how hope can be maintained. Which 

corresponds to the literature study’s purpose. Five categories have been identified to 

reflect the result to describe the factors that promotes and threats the hope; Knowledge 

gives hope, Social support gives hope, family-centered care gives hope, Threats to the 

hope and Belief in the future gives hope. If the parents are well-informed, receive 

social support from family, friends and other parents in a similar situation and have 

belief in the future makes the parents to have good opportunities to maintain hope. 

However, there are factors that can threaten the feelings and experiences of hope. 
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Inledning 

Världshälsoorganisationen (2015) beskriver att cancer är en av de största orsakerna 

till sjuklighet och dödlighet i hela världen. 

Enligt Barncancerfonden (u.å.); Regionalt cancercentrum väst (u.å.) insjuknar ca ett 

barn om dagen alternativt drygt 300 barn per år i någon form av cancersjukdom i 

Sverige. 

 

De senaste 40 åren har avsevärda förändringar skett vad gäller överlevnaden av 

barncancer. I dagens läge överlever hela 80 % av barnen med cancerdiagnos 

(Anderzén Carlsson, Kihlgren, Svantesson, & Sørlie, 2007; Regionalt cancercentrum 

väst, u.å.). Barnen blir friska efter ca fem år och återfall efter fem år är ovanligt. Vad 

gäller barncancer finns det ett stort nationellt samt internationellt samarbete vilket är 

anledningen till förbättrade behandlingsresultat (Regionalt cancercentrum väst, u.å.). 

 

Cancer kan vara en kronisk sjukdom som bidrar med hälsoproblem och blir ett 

problem även för samhället samt sjukvården, främst på grund av sena komplikationer 

(Möller, Garwicz, Barlow, Falck Winther, Glattre, Olafsdottir, 2001). 

 

Tidigare forskning menar att studier som görs ur ett föräldraperspektiv ofta är 

retrospektiva (Kars, Grypdonck & van Delden, 2011). Många barn vårdas inte bara på 

sjukhus utan behöver även vård och omsorg när de kommer hem. Ämnet bör belysas 

då föräldrarna har en betydande roll och utför omvårdnaden i hemmet (Kars, 

Duijnstee, Pool, Van Delden & Grypdonck, 2008). Föräldrarna är de som vet bäst vad 

just deras barn behöver vad gäller omvårdnaden och är därför en resurs (Kars, 

Duijnstee, Pool, Van Delden & Grypdonck, 2008). 

 

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening [SSF] (u.å.) ska vården bygga på trygghet och 

säkerhet för barn och ungdomar, samt ge stöd till de närstående vars barn som vårdas. 

Omvårdnaden skall byggas av hög kvalitét enligt Radwin (2000) vilket även önskas 

av patienter och anhöriga. Sammansättningen av omvårdnaden präglas av en eller 

flera specifika egenskaper som kan relateras till varandra och skapa en förutsättning 

till god omvårdnad. Egenskaper kan vara professionell kunskap, kontinuitet, 

samordning, individualisering, förtroende, empati och omtänksamhet. Genom en hög 

kvalificerad omvårdnad kan patienten och familjen uppnå ett ökat välbefinnande 

(Radwin, 2000). I omvårdnaden har begreppet hopp en viktig betydelse för 

människors hälsa och välbefinnande. Hopp är en föränderlig lust, beroende på olika 

situationer, om något förflutet eller om något kommande vars utgång är osäker. Att 

hoppas är att ännu inte har gett upp och har en framtidstro (Eriksson, 1997).  
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Bakgrund  

Detta kapitel berör Barncancer, Föräldraskap, Cancerbeskedets påverkan på 

föräldrarna, Hopp och Sjuksköterskans profession 

 

Barn med diagnosen cancer 

Barncancer är ett begrepp som innebär att ett barn före 15 års ålder drabbats av 

cancersjukdom. Det är ca 50-200 barn per miljon som insjuknar i cancer runt om i 

världen (World Health Organization [WHO], u.å.). 

Cancer är ett allmänt begrepp för en stor samling sjukdomar som drabbar någon del 

av kroppen, då en onormal celldelning sker. Cancern är till en början begränsad, men 

allt eftersom cancern får växa leder det till att det inte längre finns utrymme och 

cancerns begränsningar upphör. Sjukdomen kan sedan sprida sig vidare till andra 

organ i kroppen vilket kallas metastasering. Diagnosen blir då mer allvarlig och är 

därför den vanligaste orsaken till att människor avlider (World Health Organization 

[WHO], 2015). 

 

Föräldraskap 

Nyström & Öhrling (2004) beskriver upplevelsen av att vara förälder som mycket 

individuell. Även könsskillnaderna kan ge både likheter och skillnader i personens 

upplevda tillvaro som förälder. Känslor kan innefatta både positiva och negativa 

aspekter och även olika typer av påfrestningar. Mödrarna beskriver starka känslor av 

äkta kärlek till sitt barn. En stor lycka men även frustration, hängivenhet och 

uppoffring. Papporna har känslor av engagemang och ett ökat ansvar, att vara stark 

och skydda barnet samt sin partner, de har även en stor känsla av glädje i relationen 

till barnet. De uttryckte även att vara som en ekonomisk leverantör till familjen 

(Nyström & Öhrling, 2004). För föräldrarna är partnerskapet en viktig del i vården av 

sitt barn. Viktigt att känna förtroende och att vara nöjd i relationen. Uppleva 

ömsesidighet är en viktig förutsättning för tillfredsställelse i föräldraskapet. 

Kommunikation är något som är en grundlig och viktig förutsättning för en bra 

äktenskaplig relation (Da Silva, Jacob & Nascimento, 2010). 

 

Holm, Patterson & Gurney (2003) menar att få studier har tidigare tagit upp 

föräldrarnas deltagande i sina barns sjukvård. Många föräldrar är mycket engagerade i 

sina barns omvårdnad. Detta engagemang ger föräldrarna kontroll samt ett deltagande 

i beslutsfattandet kring deras sjuka barn. Föräldraengagemanget gör också att 

sjukvårdspersonalen kan stötta föräldrarna då det handlar om familjecentrerad vård, 
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vilket är något mycket centralt när ett barn får diagnosen cancer (Holm, Patterson & 

Gurney, 2003). 

 

Föräldrarnas engagemang för sitt barns sjukvård och hälsa förknippas med positiva 

resultat både för barnet och föräldrarna. Många föräldrar uttrycket att de måste vara 

där, hålla sig uppdaterade på det som händer och det som komma skall. Att engagera 

sig i familjen är ett sätt för föräldrar att minska känslan av hopplöshet och hjälplöshet 

(Holm, Patterson & Gurney, 2003). 

 

Cancerbeskedets påverkan på föräldrarna 

Cancer skapar en krissituation som bidrar till höga nivåer av stress (Han, 2003). 

Stressen kan leda till påverkan av föräldrarnas livskvalité (Woodgate & Degner, 

2003). Barnet kan behöva gå igenom intensiva behandlingar som skapar både fysisk, 

psykisk och känslomässig påverkan hos föräldrarna, vilket kan skapa instabilitet i 

familjen (Yeh, 2002; Benedetti, Garanhani, & Sales, 2014). Det är viktigt att minska 

föräldrarnas negativa påverkan såsom stress, ångest och depression för att förbättra 

behandlingsresultaten hos barnet med cancer. Hur barnet klarar att anpassa sig till 

diagnos och dess krävande behandlingar beror mycket på föräldrarna (Peek & 

Melnyk, 2010). Föräldrarna kan uppleva en osäkerhet för framtiden och en rädsla för 

det okända i samband med att deras barn är under behandling. Samtidigt ställs det 

krav på föräldrarnas roll då de behöver ta hand om barnet extra och ge det stöd barnet 

behöver (Benedetti, Garanhani & Sales, 2014). Föräldrarna nämns som den viktigaste 

källan till stöd för sitt barn (Anderzén Carlsson, Kihlgren, Svantesson & Sørlie, 

2007). Många föräldrar vill hjälpa sitt barn fullt ut och slutar därmed att arbeta och 

sjukskriver sig. Det sker stora förändringar i tillvaron med många sjukhusbesök som 

påverkar föräldrarnas vardagsliv (Benedetti, Garanhani & Sales, 2014). 

Hopp 

Hopp definieras som en flerdimensionell dynamisk livskraft som innebär en förväntan 

av att uppnå en god framtid. Empiriska studier har belyst att hopp har en betydande 

roll vid sjukdom (Chen, Komaromy & Valentine, 2015) 

 

Att vara förälder till ett cancersjukt barn orsakar psykisk påfrestning och kris i 

familjen (Kars et al., 2008). Ett centralt begrepp som framkommer i sådana situationer 

är begreppet hopp. Hopp är mycket viktigt för att de anhöriga ska kunna hantera 

situationen på ett bra sätt (Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013). Hoppet ger ett förbättrat 

välbefinnande både psykiskt och fysiskt (Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013; Eriksson, 

1997). 
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I slutet av 1920-talet sågs ett större medicinskt intresse för just hopp. Hopp är en slags 

styrka för att kunna stödja den sjuka patienten. Det är en viktig resurs för ens framtida 

möjligheter (Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013).  

 

Omvårdnadsteoretikern Eriksson (1997) uppmärksammar olika element som ger 

förutsättningar för helandet. Tro, hopp och kärlek är termer som nämns, som utgör 

vårdandets kärna. Tro är en slags drivkraft och varje människa har någon slags tro, 

vilket ger tillförsikt och hopp (Eriksson, 1997). Tro innebär också att människan har 

en inre övertygelse, en grund för tillit. Hoppet står för livsvilja samt blickar mot 

morgondagen. Att ge och ta emot kärlek ger det människan möjlighet att få kraft att 

växa och utvecklas. Kärlek förmedlas genom ömhet och närhet (Eriksson, 1995). 

 

 

Omvårdnad 

ICN (2012) hävdar att det primära ansvaret som sjuksköterska är att utöva omvårdnad 

till de personer som är i behov av det. När omvårdnad ges ska detta göras med 

lyhördhet, respekt, medkänsla, integritet och pålitlighet. ICN (2012) tar även upp att 

respektera individer, familjer och samhället genom att tänka på de mänskliga 

rättigheterna samt individens värderingar och främja till en god miljö. Sjuksköterskan 

har ett ansvar att se till att individen får tillräckligt med information om den aktuella 

hälsostatusen på en nivå så att individen kan ta till sig informationen (ICN, 2012). 

 

Hopp ses som en central komponent i rollen som sjuksköterska, att hjälpa patienter att 

uppleva hopp och undvika hopplöshet. Det kan hjälpa patienten att finna mening i 

lidandet. Hoppet är framtidsorienterat och relateras till önskemål, tillit och mod 

(Tutton, Seers & Langstaff, 2009). 

 

Problemformulering 

Idag insjuknar allt fler barn i cancersjukdom. När ett barn vårdas på sjukhus för sin 

cancer är det inte bara barnet som behöver trygghet, vård och stöd utan även barnets 

föräldrar. Som sjukvårdspersonal ges vård inte endast till det sjuka barnet utan även 

barnets familj. Det är därför av betydelse att belysa föräldrarnas upplevelse av hopp i 

vårdandet av sitt barn med cancer, samt hur sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att 

eliminera hot mot hoppet och för att upprätthålla och återskapa hopp. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrarnas hopp i upplevelsen av att ha ett 

barn med cancer 
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Metod 

Litteraturstudien som gjorts är riktat kring ämnet omvårdnad. Informationen som 

använts samlades in genom sökningar i olika databaser CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. Forsberg & Wengström (2013) skriver att databasen CINAHL och PubMed 

innehåller omvårdnad. PsycInfo är inriktad mot psykologisk forskning inom 

omvårdnad och andra belägna områden. Resultatartiklarna har kvalitetsgranskats 

utifrån Forsberg & Wengström (2013); Henricson (2012). 

 

 

Datainsamling 

Efter fastställt syfte valdes potentiella sökord för att påbörja litteratursökningen. 

Sökorden som använts var Cancer, Childhood neoplasms, Experience, Hope, Parent 

(se tabell 1). Samtliga sökord användes i olika kombinationer för att få fram relevanta 

träffar och för att inte gå miste om viktig information. Datainsamlingen har gjorts 

enligt urvalsprocessen av Forsberg & Wengström (2013). Urvalsprocessen har gjorts 

på så vis att alla titlar lästs igenom och därefter har vissa artiklar valts bort då vissa 

titlar inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. I de artiklar där titlarna stämde 

överens med syftet lästes abstrakten. En bedömning utifrån dessa gjordes om de 

skulle granskas vidare. Då artiklarnas abstrakt stämde överens med studiens syfte 

granskades de närmare. Artiklarna översattes från engelska till svenska och därefter 

lästes artiklarna ett flertal gånger för att få förståelse. Därefter gjordes en bedömning 

om artiklarna skulle få tillhöra litteraturstudiens resultat eller inte.  

 

Trunkering* och booleska operatorer som AND, OR och NOT användes. Endast 

operatorn AND användes då barncancer är ett brett område och det ansågs därför 

behövligt att använda AND för att snäva ner antalet träffar något men också för att 

söka igenom området så att träffarna svarar mot litteraturstudiens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2013). 

 

Inklusionskriterier för artiklarna var att de skulle vara skrivna från 2000-2015, de 

skulle även vara research article. Innehållet i artiklarna skulle innefatta barncancer, 

föräldrar, barn och ungdomar 0-18 år, hopp och hopplöshet. 

Exklusionskriterier för artiklarna var vuxna med cancer, unga vuxna alltså över 18 år, 

andra sjukdomar än cancer, palliativvård och syskons perspektiv. 

 

I sökning ett i databasen CINAHL kombinerades Childhood neoplasms (Heading) 

AND Parent* (Fritext) AND Hope* (Fritext). Antalet träffar blev 23, utav dem lästes 

alla titlar då två exkluderades på grund av att de inte stämde överens med 

litteraturstudiens syfte. Därefter lästes 21 abstrakt. Elva artiklar av 21 granskades 
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utifrån bedömning av abstrakt och titlar, då resterande inte ingick i 

inklusionskriterierna eller var kopplade till syftet. Fyra resultatartiklar framkom. 

 

I sökning två användes CINAHL där sökorden Parent (Heading) AND Hope* 

(Fritext) AND Cancer (fritext). Sökningen gav 18 träffar, alla titlar lästes. Fyra 

artiklar exkluderades då titlarna inte stämde överens med litteraturstudiens syfte. Då 

återstod 14 artiklar där alla abstrakt lästes, sex artiklar svarade inte till syftet och 

valdes bort. Därefter återstod åtta artiklar dock granskades endast två, då sex artiklar 

var dubbletter (6*). En resultatartikel framkom, då den sista inte ansågs vara kopplat 

till syftet. 

 

Sökning tre i CINAHL ansågs det behövas mer om föräldrarnas upplevelse av att ha 

ett barn sjukt i cancer då föräldrarnas upplevelse är nära kopplat till hoppet och därför 

kombinerades sökorden Childhood neoplasms (Heading) AND Experience (Fritext) 

AND Parent* (Fritext). Antalet träffar blev 84, alla titlar lästes. Därefter lästes 61 

abstrakt då resterande titlar inte svarade till syftet. Därefter granskades 20 artiklar då 

de andra artiklarna valdes bort då varken titel eller abstrakt svarade till 

litteraturstudiens syfte. Dubbletter som framkom var fem (5)*. En resultatartikel 

framkom. 

 

Sökning fyra gjordes på PubMed där sökorden Neoplasms (MeSH) AND Hope* 

(Fritext) AND Parent* (Fritext) AND Experience (Fritext) användes. Antalet träffar 

var 21, alla titlar lästes. Två titlar innehöll exklusionskriterier vilket gjorde att 19 

abstrakt lästes. Endast fyra artiklar granskades då resterande artiklar inte svarade mot 

syftet. Fem dubbletter (5)* fanns i sökningen. En resultatartikel valdes till resultatet. 

Sökning fem gjordes på PsycInfo där kombinationen av sökorden Neoplasms 

(Thesaurus) AND Hope* (Fritext) AND Parent* (Fritext) AND Experience (Fritext) 

användes. Antalet träffar blev 14, alla titlar lästes. Fyra artiklar exkluderades då de 

inte svarade mot syftet. Därefter lästes tio abstrakt. Sedan granskades fyra artiklar då 

sex abstrakt innehöll exklusionskriterier. En artikel var dubblett (1)*. En 

resultatartikel förekom. 

Limits som användes var: år 2000-2015, research article och English language. I 

PubMed kunde även limits som Child: Birth-18 years användas. I PsycInfo användes 

Age group: Birth-18. 
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Databearbetning 

Alla artiklar har granskats gemensamt. Artiklarna har under upprepade gånger lästs 

för att få större förståelse. Sedan översattes alla artiklar från engelska till svenska. 

Därefter gemensamt kodat det insamlade materialet med olika färger då det sågs 

likheter i texterna. Sedan gjordes en sammanställning av det kodade materialet av oss 

båda genom att tolka och skriva om det insamlade materialet för att sedan kunna 

komma vidare i resultatprocessen. Därefter identifierades olika områden för att 

strukturera upp resultatet. Efter genomarbetat resultatmaterial identifierades tio olika 

områden cancerbesked, information, sjukhusupplevelse, sjukvårdspersonal, relation 

och stöd mellan föräldrar och sjukvårdspersonal, omvårdnad, tid, föräldrarnas hopp, 

ekonomi och föräldrarnas omgivning. Därefter arbetades materialet igenom ytterligare 

och kategorier skapades för att svara mot litteraturstudiens syfte. Kategorierna blev 

Kunskap ger hopp, Socialt stöd ger hopp, Familjecentrerad vård ger hopp, Hot mot 

hoppet och Framtidstro ger hopp. 

Etiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) belyser att etik är en viktig aspekt i all vetenskaplig 

forskning. Men också att forskarna ska överväga nytta mot deltagarnas säkerhet. 

Forskarna ska även se till att deltagarna inte utsätts för skada. 

Innan studien påbörjas bör deltagarna få information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. I all forskning ska ett dokumenterat informerat samtycke finnas från 

deltagarna (Lag SFS 2003:460 om etikprövning som avser människor). 

Artikel ett Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright (2014) har 

fått etiskt godkännande från den institutionella etikprövningsnämnden samt även ett 

operativt godkännande från ett västerländskt kanadensiskt cancercentrum. 

I artikel två Björk, Wiebe & Hallström (2005) har forskningsetiska kommittén vid 

Lund universitet gett formellt godkännande av studien. Eftersom intervjuerna kunde 

orsaka känslomässigt obehag erbjöds stödjande kontakt efter intervjun. 

Respondenterna fick muntlig och skriftlig information om studien och deltagandet var 

frivilligt. 

I artikel tre Huang, Mu & Chiou (2008) godkändes studien av sjukhusets 

humanutredningskommitté. Deltagarnas rättigheter, anonymitet och sekretess 

informerades vid tidpunkten för intervjun. 
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Artikel fyra Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley (2007) 

godkändes studien av det kungliga barnsjukhusets mänskliga forskningsetiska 

kommitté i Melbourne, Australien. 

Artikel fem Kylmä & Juvakka (2007) är etiskt godkänd av lokala föreningar för 

cancerpatienter. Föreningarna är inte anslutna till sjukvården eller andra 

sjukvårdsorganisationer. Föreningarna erbjöd stöd och information till barn med 

cancer och deras närstående. Deltagande i organisationerna är frivilligt. Studien 

baseras på följande etiska principer: autonomi, rättvisa, välgörenhet och icke skada. 

I Artikel sex Ringnér, Jansson & Granheim (2011) godkändes studien av regionala 

etikprövningsnämnden i Umeå. Alla deltagare erhölls skriftlig och muntlig 

information om studien. Skriftligt samtycke erhölls och sekretess lovades. 

Intervjuerna kunde väcka känslor och därför var de beredda att avbryta intervjun om 

det skulle behövas.  

I Artikel sju Wong & Chan (2006) erhölls etiskt godkännande från studiens plats. 

Samtliga deltagare informerades om syftet och genomförandet av studien. 

Deltagandet var frivilligt och de hade rätt att dra sig ur studien när som helst. 

Sekretess fanns. Deltagarna blev tillfrågade om tillstånd för att göra ljudinspelning 

under intervjun. Det gjordes också ett välinformerat skriftligt samtycke.  

I artikel åtta Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist 

(2010) fick föräldrarna muntlig och skriftlig information om studien. När föräldrarna 

beslutat sig för att delta vidarebefordrades detta till den ena författaren som träffade 

dem för att ge ytterligare information om studien. Föräldrarna informerades om att det 

var frivilligt att delta och att dem fick lov att hoppa av när dem ville. I informationen 

framkom också att sekretess och anonymitet var säkrade. Etiska kommittén på Umeås 

universitetssjukhus i Sverige godkände studien (Ångström-Brännström et al., 2010). 

Resterade artiklar har blivit etiskt granskade vilket styrker trovärdigheten hos 

artiklarna.  

Resultat 

Kunskap ger hopp 

Information är viktigt för att föräldrar ska uppleva hopp. Föräldrarna känner sig 

desperata efter vägledning och det är därför viktigt att sjukvårdspersonalen ger 

föräldrarna den information de behöver på ett lugnt och ärligt sätt. Då föräldrarna är 

välinformerade bidrar det till att de kan hjälpa sitt barn och fatta beslut i 

behandlingsprocessen. Det underlättar sjukhusvistelsen (Jackson, Stewart, O'Toole, 

Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007; Ringnér, Jansson, & Granheim, 2011; 
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Wong & Chan, 2006 & Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010).  

Sjukvårdspersonalens kunskaper är betydelsefulla för föräldrarna, de litar på 

sjuksköterskornas kompetens, vilket också gör att föräldrarnas rädsla och oro minskar 

då de känner sig trygga i situationen (Kylmä & Juvakka, 2007; Ringnér, Jansson, & 

Granheim, 2011 & Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010). Det kan vara svårt för sjuksköterskorna att hitta en bra balans i 

tydligheten, då vissa föräldrar tar åt sig informationen snabbt och tycker att det blir 

tröttsamt när samma information upprepas, medan andra behöver höra samma 

information gång på gång för att dem ska kunna ta åt sig av den nya kunskapen 

(Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007). Vissa 

föräldrar vill även undvika information då de är rädda för sanningen (Wong & Chan, 

2006). Ofullständig information kan leda till att föräldrarna känner osäkerhet, rädsla 

och frustration (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 

2007). Föräldrarna värdesätter stöd och information från andra föräldrar i liknande 

situationer, inte enbart från sjukvårdspersonalen. Kunskap erhålls även från litteratur 

(Ringnér, Jansson, & Granheim, 2011; Wong & Chan, 2006).  

 

Socialt stöd ger hopp 

Föräldrarna påverkas utav sin omgivning, det kan vara exempelvis släkt och vänner. 

Omgivningens stöd bidrar till främjande av hopp (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; 

Huang, Mu & Chiou, 2008). Viktigt för föräldrarna att känna sig välkommande 

tillbaka till sin arbetsplats. Föräldrarna ska ha rätt till att kunna koncentrera sig på 

barnet och behandlingar utan att känna rädsla över att förlora sitt arbete. Det gör att 

föräldrarna känner sig mindre belastade. Det är lättare för föräldrarna att vara 

sjukskrivna. Ledigheten är en förutsättning för att kunna spendera tid med sitt barn, 

att vara nära och finnas där. Närheten i sin tur leder till befrämjat hopp (Ångström-

Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Föräldrarna känner 

stöd från arbetsgivare och arbetskamrater (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Huang, 

Mu & Chiou, 2008; Kylmä & Juvakka, 2007; Ångström-Brännström, Norberg, 

Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010).  

Föräldrarna upplever att omgivningen har en betydande roll genom stöd, vänlighet, 

omsorg och samarbete för att upprätthålla välbefinnande, därmed ökat hopp (Kylmä 

& Juvakka, 2007; Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 

2014; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). 

Viktiga aspekter för föräldrarnas hopp är att barnet får en god vård samt att det finns 

goda föräldraresurser vilket innebär god kommunikation föräldrar emellan samt att 

föräldrarna ger varandra stöd i situationen (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Kylmä 
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& Juvakka, 2007). Hoppet hos föräldrarna innebär också förtroende. Det kan handla 

om att ha förtroende till Gud, att alla livshändelser sker av en anledning (Kylmä & 

Juvakka, 2007).  

Andra viktiga faktorer i familjens omgivning är stöd från anhöriga exempelvis mor- 

och farföräldrar, de kan bistå med passning av syskon hemma samt hjälpa till med 

inköp, matlagning samt transporter till och från sjukhuset. Men även bidra med 

känslomässigt stöd för föräldrarna och familjen. Detta ger föräldrarna styrka till att 

hantera den krävande och svåra situationen med sitt barn samt öka känslan av hopp 

(Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Kylmä & Juvakka, 2007; Ångström-Brännström, 

Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). 

Föräldrarnas upplevelse och erfarenheter av att ha ett barn med diagnosen cancer 

leder till att de vill hjälpa andra föräldrar i liknande situationer. De vill stödja dessa 

föräldrar, då de fått en ökad medvetenhet om hur utbredd cancern är i samhället 

(Huang, Mu & Chiou, 2008). Genom samtal med föräldrar i samma situation kan 

förståelse om barnets sjukdom och behandling skapas. Deras ångest kan då dämpas 

och de kan få en ökad känsla av hopp (Kylmä & Juvakka, 2007; Ångström-

Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). 

Familjecentrerad vård ger hopp 

Familjecentrerad vård innebär att flera professioner samarbetar i team för att inte bara 

tillfredsställa patientens behov utan också hela familjens, vilket leder till minskad oro 

och ökat hopp hos föräldrarna (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller 

& Ashley, 2007; Kylmä & Juvakka, 2007; Ångström-Brännström, Norberg, 

Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Föräldrarna upplever att sjuksköterskorna 

ger omsorg, och är empatiska i vårdandet till hela familjen som i sin tur leder till ökat 

hopp. Relationen mellan familjen och sjukvårdspersonalen bidrar till trygghet hos 

föräldrarna, de är även nöjda över hur sjuksköterskorna bemöter deras barn (Jackson, 

Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007; Ångström-Brännström, 

Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). God kommunikation mellan 

sjukvårdspersonal och föräldrar är något centralt för föräldrarnas fortsatta strävan 

efter omsorg och ärlighet. Vissa föräldrar upplever att sjukvårdspersonalen blir bättre 

med tiden, att det blir trygghet i relationen mellan dem, vilket förmodligen är för att 

de med tiden skapar en starkare relation. En god relation till sjukvårdspersonalen 

främjar föräldrahoppet. Det är också av stor vikt att som sjukvårdspersonal visa 

medkänsla (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007). 

Kontinuitet är ytterligare något som upplevs viktigt av föräldrarna i vården (Jackson, 

Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007; Ringnér, Jansson, & 

Granheim, 2011; Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010). 
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Sjuksköterskorna ger familjerna stöd, information och förberedande insatser inför 

behandlingar (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 

2007). Föräldrarna kan känna att de är i en slags beroendeställning till 

sjukvårdspersonalen då de är i stort behov av stöd. Sjukhuset ger mycket stöd till den 

drabbade familjen exempelvis genom att hjälpa till med praktiska saker som att hitta 

en tillfällig bostad till familjen under sjukdomstiden, då vissa familjer bor på avstånd 

från sjukhuset (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Jackson, Stewart, O'Toole, 

Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007). Sex månader och ett år efter diagnosen 

upplever föräldrarna fortfarande att de får samma stöd som i början av 

sjukdomsförloppet vilket är en trygghet för familjen. Föräldrarna upplever att det 

bästa stödet ges från barnsjukhuset. Dock finns ett antal föräldrar som sex månader 

efter diagnos upplever att sjukvårdspersonalens uppmärksamhet förminskats, att 

sjuksköterskorna visar mindre intresse för barnets och familjens behov (Björk, Wiebe 

& Hallström, 2005; Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 

2007). 

Sjuksköterskor ger familj och föräldrar närhet på ett professionellt sätt. Föräldrarna 

upplever då att de får stöd och känner sig inte övergivna med eget ansvar för sitt barns 

hälsa (Kylmä & Juvakka, 2007; Ringnér, Jansson, & Granheim, 2011; Ångström-

Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). En viktig aspekt för 

föräldrarna är att de upplever att vårdandet är av god kvalitet (Kylmä & Juvakka, 

2007). Föräldrarna uppskattar sjukvårdspersonalen då de tar sig tid att stanna kvar vid 

sängkanten och prata med barnet och föräldrarna. Bara fem minuter extra ger 

föräldrarna mer än vad många tror. Föräldrarna upplever då stöttning och omsorg 

samt att sjukvårdspersonalen bryr sig om hela familjen (Ångström-Brännström, 

Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Föräldrarna upplever ett lugn då 

sjuksköterskorna lyssnat till deras oro och sedan agerar därefter. Omvårdnad och 

omsorg i vårdandet är en viktig aspekt för att sjukhusupplevelsen ska vara något 

positivt för familjen. Föräldrarnas förtroende för sjukvårdspersonalen samt god 

kommunikation under barnets sjukdomstid är betydande för att främja en positiv 

sjukhusupplevelse för hela familjen (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, 

Miller & Ashley, 2007; Kylmä & Juvakka, 2007; Ringnér, Jansson, & Granheim, 

2011). En positiv sjukhusupplevelse gör att föräldrarna upplever att de kan ha kontroll 

över situationen (Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 

2007; Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

Föräldrarna upplever tröst av att få vara delaktiga i vårdandet av barnet (Ångström-

Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). Föräldrarna 

försöker strukturera upp vardagen efter de olika medicinska behoven. Sätta sig in i 

barnets sjukdom genom att förstå behandlingar och medicinska termer (Huang, Mu & 

Chiou, 2008). Föräldrarna försöker i alla avseenden kunna finnas till för sitt barn, 
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kunna ge fysisk och känslomässig närhet. Genom att ta hand om sitt barn bidrar det 

till att föräldrarna upplever känslomässigt stöd. Föräldrarnas rädsla kan hanteras 

genom närhet till sitt barn (Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & 

Dahlqvist, 2010). Genom god relation till sjukvårdspersonalen gör det att föräldrarna 

får ett ökat hopp om att barnets hälsotillstånd ska förbättras (Jackson, Stewart, 

O'Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007).  

Föräldrarna upplever en omprioritering i livet då de ser saker och ting från nya 

perspektiv och med förnyad medvetenhet. Medvetenheten sätter en ny värdering på 

livet och familjen. De vill inte längre oroa sig och fastna i oväsentliga saker, utan 

istället uppskatta möjligheter och njuta av tillvaron med sin familj då den prioriteras 

högst (Huang, Mu & Chiou, 2008; Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Samhörigheten 

ses som en viktig faktor för familjen då de kan stärka varandra och ge tröst. När 

barnet får vara hemma under korta eller längre perioder finner familjen styrka i att 

alla familjemedlemmar får vara nära varandra (Kylmä & Juvakka, 2007; Ångström-

Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). 

Hot mot hoppet 

Det finns faktorer som är hot mot hoppet vilket kan äventyra känslan av hopp. Dessa 

hot kan exempelvis vara cancerbesked, försämrat hälsotillstånd, försämrade 

familjeresurser, bristande ekonomi samt brister i sjukvårdspersonalens 

informationsgivning (Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 

2014; Kylmä & Juvakka, 2007; Wong & Chan, 2006). 

Vid ett cancerbesked vänds tillvaron upp och ned och reaktioner som uppstår är 

chock, djup sorg och förnekelse. Förnekelse uppstår då situationen är svår att 

acceptera (Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014; 

Wong & Chan, 2006 & Huang, Mu & Chiou, 2008). Föräldrarna beskriver tillvaron 

som trasig. Allt som tidigare varit tryggt och säkert ersätts av en stor rädsla och 

osäkerhet om framtiden. De beskriver situationen som overklig och med en känsla av 

att förlora fotfästet. Vardagens riktning ändras och känslan av kontroll över 

situationen brister. Med förlorad kontroll så minskar också känslan av trygghet och 

blir därmed ett hot mot hoppet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Ringnér, Jansson, & 

Granheim, 2011). För att skapa ny kontroll behöver föräldrarna se över sina resurser, 

emotionella känslor, sitt sociala stöd, samt de nuvarande kunskaperna och 

erfarenheterna (Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 

2014). 

Cancerbehandlingar är en lång och svår process som är mycket påfrestande för 

föräldrarna. Det innefattar resor till och från sjukhuset vilket kan bli en ekonomisk 

börda för föräldrarna (Huang, Mu & Chiou, 2008). Bristande ekonomi samt 
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föräldrarnas behov av att ta lån för att klara av den ekonomiska situationen kan hota 

föräldrarnas känsla av hopp (Kylmä & Juvakka, 2007). Föräldrahoppet kan också 

äventyras av att barnet får försämrad hälsa. Det finns även rädsla för att cancern ska 

sprida sig eller att barnet får ett återfall. Bristande kraft hos föräldrarna kan tyda på 

rädsla av att inte klara av situationen (Kylmä & Juvakka, 2007). 

När barnet är diagnostiserad med cancer går både barnet och föräldrarna genom 

jobbiga perioder med behandlingar och det kan leda till många upp- och nedgångar. 

Vid nedgångar kan det bli svårare för föräldrarna att finna känslan av hopp (Bally, 

Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014). Föräldrarnas hopp i 

samband med att ha ett barn med cancer förknippas ofta med förtvivlan och lidande. 

Föräldrarna kan även vara missnöjda med sjukvårdspersonalens insatser som leder till 

förtvivlan och därmed en negativ sjukhusupplevelse (Jackson, Stewart, O'Toole, 

Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007; Kylmä & Juvakka, 2007 & Ringnér, 

Jansson, & Granheim, 2011). Enligt Kylmä & Juvakka (2007) är förtvivlan en orsak 

till att börja hoppas.  

Negativa aspekter inom vården kan äventyra föräldrahoppet då föräldrarna kan ha 

bristande tillit till vården och sjukvårdspersonalen. Det kan handla om föräldrars 

upplevelse av tid, då ”snart” kan betyda exempelvis imorgon, om femton minuter 

eller nästa vecka. Det här gör att föräldrarnas tillit till sjukvårdspersonalen sätts på 

spel och är därmed ett hot mot hoppet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Kylmä & 

Juvakka, 2007). En annan negativ aspekt kan innefatta att barnet hamnar i utanförskap 

och upplever bristande stöd på grund av sin sjukdom, det här kan leda till att 

föräldrarnas upplevelse av hopp fallerar (Kylmä & Juvakka, 2007). 

Framtidstro ger hopp 

Hopp är viktigt för föräldrar som har ett barn med diagnosen cancer (Bally, Duggleby, 

Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014; Kylmä & Juvakka, 2007). 

Hoppet hjälper dem att kunna ge trygghet och styrka till sitt barn (Bally, Duggleby, 

Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014). När föräldrarna accepterat 

diagnosen leder det till framtidstro, de kan då lättare sätta sig in i situationen för att 

hantera omvårdnaden av sitt barn (Bally, Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, 

Thomas & Wright, 2014). Barnets små förändringar i tillståndet påverkar föräldrarna 

starkt exempelvis att barnets hälsotillstånd förbättras vilket leder till framtidstro 

(Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Wong & Chan, 2006). 

Föräldrarna strävar åt att tänka positivt med ett fokus på det som är bra. (Bally, 

Duggleby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014; Björk, Wiebe & 

Hallström, 2005; Kylmä & Juvakka, 2007). Vid hantering av svåra situationer ger 

hoppet stöd för att upprätthålla liv, det avger även en drivkraft till fortsatt livsglädje 
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(Kylmä & Juvakka, 2007). Många föräldrar försöker att få sina barn till att blicka 

framåt i livet under sjukdomstiden och gör allt för att upprätthålla deras framtidstro. 

Hoppet hos föräldrarna innebär en riktning mot det framtida livet, tillit, önskningar 

och gemenskap. Önskningar är ett centralt begrepp och den viktigaste önskan är att 

barnet ska få en fullständig återhämtning. Föräldrarna vill se de möjligheter som finns 

och hoppas då på ett fortsatt liv, ett bättre liv och ett normalt liv (Kylmä & Juvakka, 

2007; Wong & Chan, 2006). Andra föräldrar vill undvika för långt framskridna 

planer, utan istället ta dag för dag och njuta av den tiden de får spendera med sitt barn 

(Huang, Mu & Chiou, 2008; Wong & Chan, 2006; Björk, Wiebe & Hallström, 2005). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycInfo genomfördes då dessa är 

inriktade inom omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013) och är därför 

relevanta till denna litteraturstudie som är inriktad mot omvårdnad. Potentiella sökord 

valdes efter fastställt syftet. Sökordet Childhood Neoplams användes som ämnes ord, 

dock inte i alla sökningar då PubMed och PsycInfo inte hade sökordet som ett 

ämnesord, då användes istället Neoplasms. I databaserna PubMed och PsycInfo finns 

andra limits än på Cinahl som kunde avgränsa sökningen till barn genom att ange det 

som en limit, Child: birth-18 years. I sökning två i CINAHL användes istället 

ämnesordet Parent för att få en bredare inblick i föräldraperspektivet. Sökorden som 

användes i fritext var Parent, Hope, Experience och Cancer som valdes för att inrikta 

sig mot studiens syfte samt avgränsa antalet träffar. Den booleska operatorn AND 

användes för att kombinera de olika sökorden så att området skulle bli väl genomsökt 

samt att träffarna skulle motsvara syftet (Forsberg & Wengström, 2013). Trunkering 

användes på fritextorden för att på fram böjningar på sökorden. Trunkering användes 

på Parent och Hope för att styrka begreppen då det blir en bredare sökning av 

begreppen. Sökningarna avgränsades från 2000-2015 vilket ses som en styrka då 

föräldrars upplevelse av hopp av att ha ett barn med cancer inte har förändrats under 

de senaste femton åren. Resultatartiklarna som använts är dock publicerade från 2005-

2014. Vad gäller artiklarnas ursprung är de från olika länder. En från Finland, 

Kanada, Kina, Taiwan, Australien och tre från Sverige vilket kan ses som en styrka då 

det innefattar många länders perspektiv på området. Att tre artiklar är från Sverige är 

bra då överförbarheten ökar till studier i Sverige. Något som styrker studiens 

pålitlighet är att artiklarna trots ursprung säger likvärdiga saker. Vid sökningarna i de 

olika databaserna förekom flera av resultatartiklarna som dubbletter både inom och i 

olika databaser. Det förekommer dubbletter i alla sökningar förutom första sökningen 

(Se tabell 2). Det studerade området är väl genomsökt och ökar därmed 

litteraturstudiens trovärdighet. Vad gäller forskningsmetoden på resultatartiklarna är 
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de samtliga artiklarna kvalitativa förutom en som är en kombination av kvalitativ och 

kvantitativ metod. Det här styrker litteraturstudiens trovärdighet i resultatet då 

studiens syfte handlar om upplevelsen av ett fenomen Forsberg & Wengström (2013) 

vilket kvalitativ forskningsmetod handlar om. Samtliga artiklar granskades enligt 

Forsberg & Wengström (2013) och ansågs ha en hög vetenskaplig kvalitet vilket 

framkom då artikelöversikterna gjordes. Artiklarna innehåller tydligt material med rik 

och djup data. De flesta artiklarna innehåller citat vilket styrker trovärdigheten i 

artiklarna, alla artiklar är dessutom etiskt granskade vilket också ökar trovärdigheten. 

Dessutom är även artiklar i inledning och bakgrund granskade vilket även det ökar 

trovärdigheten i litteraturstudien. Samtliga resultatartiklar har blivit etiskt godkända 

vilket ökar studiens pålitlighet. Valet av ämne ansågs av oss vara känsligt och vi 

ansåg att det var viktigt att artiklarna var etiskt granskade. I litteraturstudien har 

endast åtta resultatartiklar använts. Det kan ses som en svaghet, dock har rikligt med 

information inom området framkommit. Många artiklar var dessutom eniga kring 

många områden vilket ökar litteraturstudiens pålitlighet. 

 

Resultatartiklarna har granskats och bearbetats gemensamt vilket ökar trovärdigheten. 

Uppsatsen har kunnat diskuteras under arbetets gång samt kunnat föra aktiva 

reflektioner kring resultatet. Texterna kodades och tio olika områden trädde fram då 

artiklarna tog upp dessa ämnen flitigt. Det fanns många likheter och valde då att 

färgkoda dessa. De var cancerbesked, information, sjukhusupplevelse, 

sjukvårdspersonal, relation och stöd mellan föräldrar och sjukvårdspersonal, 

omvårdnad, tid, föräldrarnas hopp, ekonomi och föräldrarnas omgivning. Därefter 

arbetades materialet igenom ytterligare och andra kategorier skapades för att det 

tydligare skulle svara mot litteraturstudiens syfte. Det resulterade i de fem 

kategorierna: Kunskap ger hopp, Socialt stöd ger hopp, Familjecentrerad vård ger 

hopp, Hot mot hoppet och Framtidstro ger hopp. Genom att ha litteraturstudiens syfte 

i åtanke under hela arbetets gång har det gjort att de fem kategorierna valts ut, då de 

ansågs svara mot syftet. Litteraturstudiens syfte är uppnått. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet redovisar att många faktorer spelar in i hur föräldrarna upplever känslan av 

hopp. Hopp är något centralt i livet. Det är av stor vikt då föräldern utsätts för svåra 

situationer som att ens barn blir sjukt i cancer (Chen, Komaromy & Valentine, 2015; 

Holm, Patterson & Gurney, 2003; Nyström & Öhrling, 2004). 

 

Det framkom genom information att föräldrarna kunde erhålla kunskap och känslan 

av kontroll. Det här ger föräldrarna goda förutsättningar för att främja känslan av 
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hopp. För att föräldrarna ska erhålla information behövs en god relation till 

sjukvårdspersonal, tillit, god kommunikation, samt en individanpassad 

informationsgivning (ICN, 2012). Kunskapen bidrar till att föräldrarna kan erhålla 

kontroll över situationen (Holm, Patterson & Gurney, 2003). Om föräldrarna besitter 

bra kunskaper leder det till att många faktorer som kan vara svåra i en sådan situation 

som denna underlättas på många plan. Det kan exempelvis vara deras deltagande i 

omvårdnaden av barnet men också trygghet, att föräldrarna känner sig trygga trots den 

svåra situationen. Genom att ha kunskap leder det även till att oro och rädsla minskar. 

För att föräldrarna ska kunna få begriplighet måste de få informationen någon stans 

ifrån. Det är därför av stor vikt att sjuksköterskan informerar föräldrarna på ett sakligt 

och ärligt sätt. Som sjukvårdspersonal vara tillmötesgående och svara på föräldrarnas 

frågor samt att sjuksköterskan återkommer med svar på frågor som inte kunnat 

besvaras (Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013). Men också att informationen ska vara 

individanpassad på ett sådant sätt att föräldrarna ska kunna ta till sig och förstå den 

information de får (ICN, 2012). Som sjukvårdspersonal att inte använda svåra 

medicinska termer så att föräldrarna kan förstå informationen. Ämnet information var 

något som alla resultatartiklar diskuterade om som en viktig del för föräldrar i 

vårdandet av ett barn med cancer. Det leder till att föräldrarna besitter bra kunskaper 

vilket gör att kontroll över situationen skapas och främjar föräldrahoppet. 

 

En annan viktigt faktor som framkom i resultatet är familjens omgivning. Där 

föräldrarna kan få stöd och omsorg för att upprätthålla välbefinnande och känslan av 

hopp. Omgivningen kan hjälpa föräldrarna att hantera oro, stress och är ett verktyg till 

att minska belastningen i tillvaron (Benedetti, Garanhani & Sales, 2014; Kavradim, 

Özer & Bozcuk, 2013). Genom socialt stöd kan föräldrarna känna sig mindre 

ensamma. Att ha ett barn med cancer gör att föräldrarna är i behov av just stöd. Stödet 

kan bidra med både hjälp med praktiska saker som exempelvis handla mat, men även 

emotionell stöd, vilket kan öka deras psykiska och fysiska välbefinnande. Som 

sjukvårdspersonal är det viktigt att uppmuntra föräldrarna till att söka stöd. Både stöd 

från släkt, vänner och arbete. Men även från olika stödorganisationer eller 

stödgrupper. En styrka i resultatet är att flera olika artiklar tar upp vikten av stöd från 

föräldrar i liknande situationer. De ger föräldrarna empati och förståelse då de har 

mycket gemensamt (Anderzén Carlsson, Kihlgren, Svantesson & Sørlie, 2007) 

 

Föräldrarna har en stor roll när det gäller delaktighet i vårdandet av barnet med 

cancer. Därför behövs goda föräldraresurser för att kunna hantera situationen. En 

cancerdiagnos hos barnet kräver omvårdnad i stor utsträckning, därför kan det vara 

svårt som förälder att både finnas nära och att arbeta för att finansiera med stabil 

ekonomi till familjen (Granek, Rosenberg-Yunger, Dix, Klaassen, Sung, Cairney & 

Klassen, 2014). Vården behöver även innefatta familjecentrering, då 

sjukvårdspersonalen ska se till hela familjens behov och inte enbart barnet som är 

sjukt. Det är viktigt för att föräldrarna också behöver omvårdnad och stöd i 
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situationen (Holm, Patterson & Gurney, 2003). Som vårdpersonal är det viktigt att ge 

föräldrarna plats och inte ta över då många föräldrar vill vara med, hjälpa till och att 

lära sig. Föräldrarna bör ses som en resurs i vårdandet, då de känner sitt barn bäst. De 

kan i tidiga stadium se tecken, symtom samt se hur barnet mår. I familjecentrerad 

vård bör sjukvårdspersonalen tänka på barnets autonomi och delaktighet.  

 

Enligt Eriksson (1995) hör hoppet samman med kärleken och tron. Det är därför 

viktigt att tänka på alla dessa begrepp. Tro handlar om tillit, det man litar på. Hoppet 

innebär livsvilja och att blicka mot morgondagen samt att man ännu inte gett upp. 

Kärleken innebär att ge och ta emot kärlek från en annan människa leder till styrka att 

kunna utvecklas och växa. Kärleken kan definieras som en bro mellan sig själv och 

andra (Eriksson, 1995; Eriksson 1997). Mycket av det som Eriksson (1995,1997) 

skriver angående tro, hopp och kärlek stämmer överens med litteraturstudiens resultat. 

Eriksson (1995) belyser också vårdandet kopplat till tro, hopp och kärlek. Vårdandet 

har sitt ursprung i relationen mellan mamman och barnet. I vårdandet bekräftas den 

andra människans existens. Det kan ses som en kärleksgärning. Vårdandet utgörs av 

kärlekens kraft som förmedlas genom ömhet och närhet. Då människan upplever 

välbefinnande utgör det en helande funktion. I vårdandets idé ingår det att respektera 

och stödja den enskilda människans tro samt att hjälpa den att växa. I tron och hoppet 

finns inriktningen mot framtiden, mot ett mål. Hopp innefattar en lust av att sträva 

vidare mot målet (Eriksson, 1997). Målet kan vara en strävan mot en ljusare framtid 

och önskningar om att barnet skall få fullständig återhämtning från sin cancerdiagnos 

(Tutton, Seers & Langstaff, 2009). 

 

I resultatet framkom även olika faktorer som kunde hota föräldrarnas upplevelse av 

hopp. Det är viktigt att inte hoppet försvinner då Eriksson (1997) beskriver det som en 

drivkraft i vardagen. Det är av stor vikt som sjukvårdspersonal att eliminera de hot de 

kan för att befrämja hoppet som exempelvis bristande kunskaper, bristande 

information, bristande trygghet och tillit. Något som också är värt att diskutera är 

falska förhoppningar. Det är inget som har framkommit i resultatet, men det är något 

som bör belysas och kanske forskas mer kring. Falska förhoppningar kan ses som ett 

slags hot mot hoppet. Det kan innefatta att sjukvårdspersonalen lovar saker som inte 

är möjliga eller att de svarar på frågor som de inte har tillräckligt med kunskaper 

kring.  

 

Resultatet innefattar många viktiga delar i föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn 

med cancer och det är därför av stor betydelse att belysa ämnet. Då 

sjukvårdspersonalen behöver ha kunskaper över hur sådana situationer ska hanteras. 

Som sjuksköterska behöver även kunskaper finnas kring hur de ska hjälpa föräldrarna 

att upprätthålla deras känsla av hopp, men även återskapa hopp vid hopplöshet. 

(Chen, Komaromy & Valentine, 2015; Kavradim, Özer & Bozcuk, 2013).  
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Få studier har riktat hur föräldrarna deltar i deras barns sjukvård, särskilt i förhållande 

till cancerupplevelsen (Holm, Patterson & Gurney, 2003). 

 

 

Konklusion 

 

Föräldrar till barn med diagnosen cancer befinner sig i en krissituation, de är då i 

behov av att vara delaktiga i dess vård samt att få vara nära sitt barn och spendera tid 

med familjen. Upplevelsen av hopp är något centralt i livet och är av betydelse under 

svåra situationer. Under forskningen kring upplevelsen av hopp så framkom även 

olika aspekter som kunde hota hoppet, exempelvis bristen på ekonomiska resurser, då 

sjukdomen kan bidra till sjukskrivning hos föräldrarna. Även andra faktorer som brist 

i vården, försämrat hälsotillstånd hos barnet eller bristen på kontroll i tillvaron. För 

sjuksköterskan är det viktigt att försöka främja föräldrarnas upplevelse av hopp i 

omvårdnaden hos barn med cancer samt att försöka familjecentrera vården. 

Sjukvårdspersonalen har i uppgift att upprätthålla och återskapa hoppet hos 

föräldrarna genom olika främjande aspekter i omvårdnaden. Skapa god relation vilket 

görs genom kommunikation, tillit, empati, stöd och förståelse. Skapa trygghet vilket 

görs genom ärlig och individanpassad informationsgivning, det bidrar också till ökad 

kunskap hos föräldrarna. Kunskapen leder till att de kan vara delaktiga i vården samt 

för bättre förståelse kring barnets sjukdom. Skapa framtidstro genom acceptans av 

diagnosen och uppföljning kring barnets hälsotillstånd. En framtidstro ger föräldrarna 

hopp då de kan se en ljus framtid, längtan samt önskningar kring framtiden.   

 

Implikation 

 

Forskning visar att upplevelsen och känslan av hoppet har en stor betydelse hos 

föräldrarna vars barn har diagnosen cancer. Det framkommer att området kring hopp 

inte har forskats i så stor utsträckning tidigare. All sjukvårdspersonal som arbetar 

kring barncancer behöver ha kunskap och utbildning kring framiljecentrerad vård, då 

hela familjen behöver stöd och omvårdnad i situationen. Men de allra viktigaste är att 

sjuksköterskan ska ha kompetens vad gäller främjandet av hoppet, då studier belyser 

hoppet som en viktig del i omvårdnaden. Sjuksköterskan bör ta del av aktuell 

forskning för att på så sätt kunna tillämpa kunskaper kring hopp praktiskt. Framtida 

forskning bör belysa falska förhoppningar då det kan hota föräldrarnas tillit till vården 

och därmed hota föräldrarnas hopp.  

 

 

 

 

 

 



  

 

Referenser 

 

Anderzén Carlsson, A., Kihlgren, M., Svantesson, M., & Sørlie, V. (2007).      

International pediatric nursing. Children's fear as experienced by the parents of 

children with cancer. Journal Of Pediatric Nursing, 22(3), 233-244. 

*Bally, J. G., Duggleby, W., Holtslander, L., Mpofu, C., Spurr, S., Thomas, R., & 

Wright, K. (2014). Keeping Hope Possible. Cancer Nursing, 37(5), 363-372. 

doi:10.1097/NCC.0b013e3182a453aa 

Barncancerfonden. (u.å). Barncancersjukdomar. Hämtad 2015-04-14 från 

http://www.barncancerfonden.se/fakta-och-rad/barncancersjukdomar/ 

Benedetti, G. S., Garanhani, M. L., & Sales, C. A. (2014). The treatment of childhood 

cancer: unveiling the experience of parents. Revista Latino-Americana De 

Enfermagem (RLAE), 22(3), 425-431. doi:10.1590/0104-1169.3254.2433 

*Björk, M., Wiebe, T., & Hallström, I. (2005). Striving to survive: families' lived 

experiences when a child is diagnosed with cancer. Journal Of Pediatric 

Oncology Nursing, 22(5), 265-275. 

Chen, H., Komaromy, C., & Valentine, C. (2015). From hope to hope: The experience 

of older chinese people with advanced cancer. Health: An Interdisciplanry 

Journal For The Social Study Of Health, Illness & Medicine, 19(2), 154-171. 

doi: 10.1177/1363459314555238   

Da Silva, F., Jacob, E., & Nascimento, L. (2010). Impact of Childhood Cancer on 

Parents’ Relationships: An Integrative Review. Journal Of Nursing Scholarship, 

42(3), 250-261. doi:10.1111/j.1547-5069.2010.01360.x 

Eriksson, K. (1995). Vårdprocessen. (4. uppl.) Göteborg: Liber Utbildning  

Eriksson, K. (1997). Vårdandets idé. (1. uppl.) Stockholm: Almqvist & Wiksell 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 

Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur 

& Kultur 

Granek, L., Rosenberg-Yunger, Z. S., Dix, D., Klaassen, R. J., Sung, L., Cairney, J., 

& Klassen, A. F. (2014). Caregiving, singleparent and cumlative stresses when 



  

 

caring for a child with cancer. Child: Care, Health & Develpoment, 40(2), 184-

194. doi: 10.1111/cch.12008 

Han, H. (2003). Korean mothers' psychosocial adjustment to their children's cancer. 

Journal Of Advanced Nursing, 44(5), 499-506. doi:10.1046/j.0309-

2402.2003.02833.x 

Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 

omvårdnad. Studentlitteratur 

Holm, K., Patterson, J., & Gurney, J. (2003). Parental involvement and family-

centered care in the diagnostic and treatment phases of childhood cancer: results 

from a qualitative study. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 20(6), 301-

313. 

*Huang, I., Mu, P., & Chiou, T. (2008). Parental experience of family resources in 

single-parent families having a child with cancer. Journal of Clinical Nursing, 

17 (20), 2741-2749. doi: 10.1111 / j.1365-2702.2008.02447.x 

International Council of Nurses [ICN]. (2012). The ICN code of ethics for nurses. 

Hämtad 2015-03-10 från 

file:///C:/Users/Carolina/Downloads/icncode_english%202012.pdf 

*Jackson, A., Stewart, H., O'Toole, M., Tokatlian, N., Enderby, K., Miller, J., & 

Ashley, D. (2007). Pediatric brain tumor patients: their parents' perceptions of 

the hospital experience. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 24(2), 95-105. 

Kars, M., Duijnstee, M., Pool, A., Van Delden, J., & Grypdonck, M. (2008). Being 

there: parenting the child with acute lymphoblastic leukaemia. Journal Of 

Clinical Nursing, 17(12), 1553-1562. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02235.x. 

Kars, M. C., Grypdonck, M. F., & van Delden, J. M. (2011). Being a Parent of a Child 

With Cancer Throughout the End-of-Life Course. Oncology Nursing Forum, 

38(4), E260-E271. 

Kavradim, S. T., Özer, Z. C., & Bozcuk, H. (2013). Hope in people with cancer: a 

multivariate analysis from Turkey. Journal Of Advanced Nursing, 69(5), 1183-

1196. doi:10.1111/j.1365-2648.2012.06110.x 

*Kylmä, J., & Juvakka, T. (2007). Hope in parents of adolescents with cancer--factors 

endangering and engendering parental hope. European Journal Of Oncology 

Nursing, 11(3), 262-271. 



  

 

Möller, T. R., Garwicz, S., Barlow, L., Falck Winther, J., Glattre, E., Olafsdottir, G. 

(2001). Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology. Decreasing late 

mortality among five-year survivors of cancer in childhood and adolescence: A 

population-based study in the Nordic countries. Journal of Clinical Oncology: 

Official Journal of the American Society of Clinical Oncology, 19(13), 3173 

Nyström, K., & Öhrling, K. (2004). Integrative literature reviews and meta-analyses 

Parenthood experiences during the child's first year: literature review. Journal 

Of Advanced Nursing, 46(3), 319-330. doi:10.1111/j.1365-2648.2004.02991.x 

Peek, G., & Melnyk, B. M. (2010). Coping Interventions for Parents of Children 

Newly Diagnosed with Cancer: An Evidence Review with Implications for 

Clinical Practice and Future Research. Pediatric Nursing, 36(6), 306-313. 

Radwin, L. (2000). Oncology Patents´ Perceptions of Quality Nursing Care. Research 

in Nursing & Health 23(3), 179-190. 

Regionalt cancercentrum väst. (u.å.). Barncancer. Hämtad 2015-04-14 från 

http://www.cancercentrum.se/sv/vast/Patientprocesser/barncancer/ 

*Ringnér, A., Jansson, L., & Granheim, U. H. (2011). Parental Experiences of 

Information Within Pediatric Oncology. Journal of Pediatric Oncology Nursing 

28(4) 244-251. doi: 10.1177/1043454211409587 

SFS: 2003:460. Lagen om etikprövning av forskning som avser människor. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Svensk Sjuksköterskeförening [SSF].(u.å). Barnsjuksköterska. Hämtad 2015-02-27 

från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-

vi/Publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Barnsjukskoterska/  

Tutton, E., Seers, K., & Langstaff, D. (2009). An exploration of hope as a concept for 

nursing. Journal Of Orthopaedic Nurcing, 13(3), 119-127. 

*Wong, M., & Chan, S. (2006). The qualitative experience of Chinese parents with 

children diagnosed of cancer. Journal Of Clinical Nursing, 15(6), 710-717. 

doi:10.1111/j.1365-2702.2006.01297.x 

World Health Organization [WHO]. (2015). Cancer. Hämtad 2015-02-27 från 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 



  

 

World Health Organization [WHO]. (u.å). International Childhood Cancer Day: 15 

February 2015. Hämtad 2015-02-27 från 

http://www.who.int/cancer/media/news/Childhood_cancer_day/en/ 

Woodgate, R., & Degner, L. (2003). A substantive theory of keeping the spirit alive: 

the spirit within children with cancer and their families. Journal Of Pediatric 

Oncology Nursing, 20(3), 103-119. 

Yeh, C. (2002). Gender differences of parental distress in children with cancer. 

Journal Of Advanced Nursing, 38(6), 598-606. doi:10.1046/j.1365-

2648.2000.02227.x 

*Ångström-Brännström, C., Norberg, A., Strandberg, G., Söderberg, A & Dahlqvist, 

V. (2010). Parents' experiences of what comforts them when their child is 

suffering from cancer. J Pediatr Oncol Nurs. 27(5):266-75. doi: 

10.1177/1043454210364623. 

 

 

 

 

 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord 
CINAHL 

Subject heading list 

PubMed 

MeSH-term 

PsycInfo 

Thesaurus 

Barncancer 
Childhood neoplasms 

(Heading) 
  

Förälder 
Parent* & Parent (både 

MeSH och fritext) 
Parent* (fritext) Parent* (fritext) 

Upplevelse Experience (fritext) Experience (fritext) Experience (fritext) 

Hopp Hope* (fritext) Hope* (fritext) Hope* (fritext) 

Cancer Cancer (fritext) Neoplasms (MeSH) Neoplasms (Thesaurus) 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Booleska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

150316 Cinahl 

Sökord: Childhood neoplasms 

[Heading] AND parent* [Fritext] 

AND hope* [Fritext] 

Limits: 2000-2015, research 

article, English languages 23 21 11 4 

150319 Cinahl 

Sökord: Parent [Heading] AND 

hope* [Fritext] AND cancer 

[Fritext] 

Limits: 2000-2015, research 

article, English language  18 14 8 (6)* 1 

150319 Cinahl 

Sökord: Childhood neoplasms 

[Heading] AND experience 

[Fritext] AND Parent* [Fritext] 

Limits: 2000-2015, research 

article, English language 84 61 20 (5)* 1 

150323 PubMed 

Sökord: Neoplasms [MeSH] AND 

Hope*  [Fritext] AND Parent* 

[Fritext] AND Experience [Fritext] 

Limits: 2000-2015, English 

language, Child: Birth-18 years 21 19 4 (5)* 1 

150408 PsycInfo 

Sökord: Neoplasms [Thesaurus] 

AND Hope* AND Parent* AND 

Experience 

Limits: 2000-2015, Age group: 

birth-18 14 10 4 (1)* 1  



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Bally, J. G., Duggleby, W., Holtslander, L., Mpofu, C., Spurr, S., Thomas, R., & Wright, K. 

(2014). Keeping Hope Possible. Cancer Nursing, 37(5), 363-372. 

doi:10.1097/NCC.0b013e3182a453aa 

Land  

Databas 

Canada 

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka erfarenhet av hoppet hos föräldrar vars barn som var 

under cancerbehandling.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval Ändamålsenlig teoretiskt urval. Inkulsionskriterier: engelsktalande, kan fritt ge informerat 

samtycke, man eller kvinna, 18 år eller äldre, och primära vårdgivare för ett barn som 

diagnostiserats med någon cancer inom den senaste 12 månader som var i åldern födseln till 15 

år och genomgår aktiv behandling. 

Datainsamling Data samlades in augusti 2011 till september 2012. Öppna intervjuer som spelades in 28-82 

minuter. 16 föräldrar deltog i totalt 33 intervjuer. Vissa utav deltagarna intervjuades mer än en 

gång. En öppen intervjuguide användes. Data samlades även in genom att föräldrarna tillfrågades 

om dem kunde föra dagbok under två veckor. Även fältanteckningar fördes på plats. 

Dataanalys Intervjuer och dagböcker transkriberades ordagrant av en erfaren transkriberare som sedan 

kontrollerades av primärkorskaren. Charmaz’s 14 användes för att koda det insamlade materialet. 

Dataanalys och datainsamling genomfördes samtidigt. 

Bortfall Redovisas inte. 

Slutsats Föräldrar färdades genom många övergångar i samband med behandling av cancer som orsakade 

känslor av osäkerhet, ångest, stress och förlust av kontroll. Hopp identifierades som avgörande 

för föräldrar. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Genom att datainsamlingen gjordes med flera metoder 

gjorde det att rik och djup data samlades in. Urval, datainsamling och dataanalys är bra beskrivet.  

Citat används. Deltagarkontroll används. 

Pålitlighet: En erfaren transkriberare har transkriberat intervjuer och dagböcker. Intervjuerna 

spelades in. Det framkommer inte vad forskarna har för förförståelse eller vem som gjort vad.  

Bekräftelsebarhet: Det är sammanlagt 7 forskare som deltagit i studien, det framkommer inte vad 

dem har för förförståelse eller vem som gjort vad. Vad gäller transparens och repeterbarhet går 

undersökningen att göras om. 

Överförbarhet: Författarna diskuterar att det krävs mer forskning kring området. 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

Referens Björk, M., Wiebe, T., & Hallström, I. (2005). Striving to survive: families' lived experiences 

when a child is diagnosed with cancer. Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 22(5), 265-275. 

Land  

Databas 

Sverige 

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att belysa familjens levda erfarenheter när ett barn i familjen som har 

en cancerdiagnos. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv design med en hermeneutisk fenomenologisk ansats. 

Urval Inklusionskriterier: Familjer med ett barn som hade nydiagnostiserad cancer. Barnet skulle vara 

under 13år och som gick igenom behandlingar. Familjen ska kunna tala och förstå svenska. Av 

de tjugosju familjer som inkluderades, deltog 17 mammor i ålder 30-42 år, 12 pappor i åldrarna 

31-45 år, 5 patienter i åldrarna 9-11 år (varav 4 pojkar). 17 deltagande familjer totalt. 

Datainsamling Femton familjer valde att intervjuas i ett separat rum på sjukhuset, och 2 familjer ville att 

intervjun skulle äga rum i sina hem. Frågor under intervjun, Kan du berätta mer? Vad hände 

sedan? Vad kände du? Vad tyckte du? Även kan du beskriva mer. Intervjuer varade ca 1 timme 

(intervall 30- 160 minuter) för föräldrar och cirka 20 minuter (intervall 10-45 minuter) för barn. 

Intervjuerna var ljud- tejpade och senare transkriberas. 

Dataanalys Dataanalys började med en läsning av varje intervju med 2 av författarna för att hitta den 

övergripande betydelsen av intervjuerna. Därefter gjordes en detaljerad rad för rad metod (van 

Manen, 1997). Efter att ha beslutat om betydande uttalanden, inleddes skrivprocessen, vilket i sig 

utgör den hermeneutiska fenomenologiska processen. Denna process gjordes enligt den 

hermeneutiska cirkeln (Kvale, 1996), till dess att författarna kom fram till konsensus. En 

sammanfattning av preliminära teman presenterades muntligt till 3 föräldrar, en i taget, som 

valdes ut för att representera heterogenitet av provet. De reflektera över vad som presenteras, och 

alla kunde känna igen sina erfarenheter som är representerade i sammanfattningen. 

Bortfall Tio familjer avböjde att delta. I tre av de fallen vägrade patienterna att delta och sju av fallen 

ville inte föräldrarna delta. 

Slutsats Fenomenologisk humanvetenskaplig forskning har använts för att fördjupa förståelsen för 

betydelsen av att vara en familj med ett barn som är sjuk i cancer. Denna förståelse och mänsklig 

kunskap kan hjälpa barnonkologiskpersonal att bli mer uppmärksamma. Även om det inte är 

möjligt att eliminera de negativa familjeupplevelserna, kan det vara möjligt för personalen att 

minska den. Alla familjemedlemmar har ett behov av att bli sedda och delaktiga. 

Familjecentrerad vård är en central aspekt inom barnonkologen. Kontinuitet med personalen 

samt skriftlig information är viktigt för föräldrarna.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Tydligt material med rik och djup data. Resultatet 

stärks av citat. Urval är detaljerad beskriven. För att öka sannolikheten för att få trovärdiga 

uppgifter, försökte intervjuaren att etablera en relation med barnet innan intervjun. Intervju 

strävade efter att göra så att barnet kände sig trygga och försökte inte tvinga intervjun.  

Pålitlighet: vem som utförde intervjuerna samt de som transkriberade och analyserade texten 

redovisas. Förförståelse hos författarna redovisas.  

Bekräftelsebarhet: Teman identifierades för att mänsklig förståelse tillsammans med familjens 

erfarenheter göras igenkännlig för andra. Studien är välformulerad vilket gör att den hade kunnat 

göras om. 

Överförbarhet: forskaren har presenterat vägen till resultatet. Överförbarheten i denna studie 

avser huruvida avgörandena grundade i föräldrars och barns upplevelser. 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

 

  

 

Referens Huang, I., Mu, P., & Chiou, T. (2008). Parental experience of family resources in single-parent 

families having a child with cancer. Journal of Clinical Nursing, 17 (20), 2741-2749. doi: 

10.1111 / j.1365-2702.2008.02447.x 

Land  

Databas 

Taiwan 

CINAHL 

Syfte Syftet med denna studie var att undersöka kärnan i familjeupplevelser i form av familjens 

resurser och hur detta kan stödja en ensamstående förälder i vårdandet av sitt barn med cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Induktiv kvalitativ design 

Urval Det var nio singelföräldrar varav fem var mammor och fyra pappor i åldrarna 30-42. Samt nio 

cancersjuka barn varav fem var flickor och fyra pojkar i åldrarna 6-15. Ett strategiskt urval. 

Datainsamling Inspelade intervjuer som varade 60-90 minuter. 2 öppna frågor ställdes: Vad har varit din 

upplevelse med vårdandet av ditt barn sedan cancerdiagnosen? Hur har du överlevt och under 

processen har det funnits något som varit till hjälp? 

Dataanalys Latent kvalitativ innehållsanalys. Enligt Colaizzi (1978) gjordes en destruktion (nedbrytning) 

samt en omstrukturering av det insamlade materialet men även samverkan med 

fenomenologiprinciperna. 

Bortfall Inget bortfall redovisas 

Slutsats Resultatet från den aktuella studien visar att ensamstående föräldrar med ett barn som lider av 

cancer behöver extra stöd från anhöriga för att kunna upprätthålla familjens funktion. Resultatet 

visar också att samspelet mellan olika resurser är viktiga. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet belyser syftet med undersökningen och stärks med citat från 

respondenterna. Studien är mycket innehållsrik och strukturerad. Metoden är bra beskriven. 

Författarna beskriver att trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och formbarhet stärks då de 

refererar till Lincon och Guba (1985). 

Pålitlighet: Förförståelsen beskrivs delvis. Det saknas beskrivning av var intervjuerna hölls. Hade 

velat veta mer om vem som utförde intervjuerna samt transkribering och analys. 

Bekräftelsebarhet: Ett detaljerat urval av respondenter. Intervjuerna varade i 60-90 minuter. 

Överförbarhet: Författarna beskriver att det finns överförbarhet till familjer som har ett barn som 

insjuknat i cancer. 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Jackson, A., Stewart, H., O'Toole, M., Tokatlian, N., Enderby, K., Miller, J., & Ashley, D. (2007). 

Pediatric brain tumor patients: their parents' perceptions of the hospital experience. Journal Of 

Pediatric Oncology Nursing, 24(2), 95-105. 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka föräldrarnas copingförmåga samt anpassning då deras barn 

var diagnostiserade med hjärntumör. 

Metod:  

Design 

Kombinerad studie som är både kvantitativ och kvalitativ 

Prospektiv longitudinell studie.  

Urval Ändamålsenligt urval Inklusionskriterier: föräldrar till barn under 18 år som diagnostiseras med en 

hjärntumör.  Det var 53 föräldrar som deltog i studien. 

Datainsamling Informanterna i studien var delaktiga i en enkät och intervju vid fyra olika tidpunkter: vid 

tidpunkten för diagnos, sex månader postdiagnosis, ett år postdiagnosis och två år postdiagnosis. 

Det första tillfället involverade en intervju som genomfördes på sjukhuset. Deltagarna fick sedan 

välja att delta i en vanlig intervju eller i en telefonintervju de följande tre testtillfällena. Enkäten 

tog mellan 45 minuter och 1,5 timmar att slutföra och innehöll skalor om coping, hopp, stöd, 

stress, och anpassning. Två öppna frågor ingick också i enkäten, i tron att en sådan kvalitativ 

information skulle berika data och validera de kvantitativa resultatet. Data insamlades mellan 

2001-2002. 

Dataanalys Kvalitativa data i form av svar på frågor från intervjuerna bildades kategorier som analyserades 

tematiskt (Cresswell, 1994). Detaljerad och upprepad läsning av journalerna framkom teman tills 

inga nya kategorier kunde identifieras. Så kallad "teoretiska mättnad" av Glaser och Strauss 

(1967). Åtta teman identifierades. 

Bortfall Redovisas inte  

Slutsats Vi diagnosen ansåg föräldrarna att det var viktigt med ärlighet, information samt medkänsla. God 

kommunikation leder till minskad oro. Kontinuitet var också en viktig aspekt för att föräldrarna 

skulle få en positiv sjukhusupplevelse, det leder också till att föräldrarna upplever en god kvalitet i 

relationen till sjukvårdspersonalen. Många föräldrar kände sig desperata efter information och var 

därför i stort behov av att få information anpassade för dem. Kvaliteten på omsorg var också en 

viktig aspekt. Föräldrarna upplevde att sjukhuset bidrog med bra stöd. Studien har också visat att 

föräldrarna till stor del är beroende av sjukvårdspersonalens kompetens och stöd. De flesta 

föräldrarna var nöja med sjukvårdens insats dock fanns det några som var missnöjda med vissa 

aspekter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Validitet: Det som avses att mätas mäts. Metoden är väl beskriven, då man kan se hur forskarna 

gått tillväga. Det insamlade materialet svarar mot studiens syfte. 

Intern validitet: Resultatet har tillförlitlighet då respondenterna svarat på frågor utifrån egen 

erfarenhet. Det var 53 föräldrar som deltog vilket är ett tillräckligt antal för denna studie. 

Extern validitet: Forskarna diskuterar inte generaliserbarheten, dock bör det kunna generaliseras 

till liknande sammanhang.  

Validitet avseende mätinstrumentet: Mätinstrumentet mäter det den är avsedd att mäta.  

Reliabilitet: Avseende test-retest skulle resultatet bli ungefär detsamma som första gången. Dock 

kommer det troligtvis att skiljas något där exempelvis individfaktorer kan spela in. 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Kylmä, J., & Juvakka, T. (2007). Hope in parents of adolescents with cancer-factors endangering 

and engendering parental hope. European Journal Of Oncology Nursing, 11(3), 262-271 

Land  

Databas 

Finland 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att beskriva hopp i föräldrar till ungdomar med cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Deskriptiv induktiv design 

Urval Deltagarna rekryterades med hjälp av två lokala cancerföreningar i Finland. En 

informationsbroschyr delades ut till familjer med ett cancersjukt barn. Inklusionskriterier: 

föräldrarna hade ett barn med cancer, och de hade tillräckligt med styrka för att delta i studien. I 

studien deltog nio föräldrar från sex familjer. Av deltagarna var fem mammor och fyra pappor.  

Från tre familjer var både mamman och pappan med. Deras ålder var 43-53 år. 

Datainsamling Insamlingen innehöll tre faser baserade på öppna intervjuer. I den första fasen blev alla föräldrar 

intervjuade, några intervjuades själva och andra intervjuades ihop. Deltagarna ombads att 

beskriva upplevelser relaterat till deras barns cancerdiagnos och vård. Dem skulle också beskriva 

deras hopp under deras barns sjukdomstid och de faktorer som var förknippade med hopp. 

Intervjuerna varade i 90-130 min och spelades in samt transkriberas ordagrant. I den andra fasen 

intervjuades föräldrarna över telefon i 30-70 minuter och tredje fasen samma sak och varade i 

15-30 min. 

Dataanalys De transkriberade intervjuerna analyserades med induktiv innehållsanalys. Datainsamling och 

analys genomfördes delvis samtidigt. Intervjuerna i den andra och tredje fasen i datainsamling 

baserades på tidigare intervjuer. De transkriberade intervjuerna lästes igenom noggrant. Analysen 

styrdes av syftet med studien. Uppgifterna kodades, liknande koder grupperades i kategorier. 

Hopp var den viktigaste kategorin som framkom i analysen. Faktorer som är förknippade med 

hopp kunde grupperas i två underkategorier: faktorer som framkallar och äventyrar hopp.  

Bortfall Inget bortfall redovisas. 

Slutsats Resultaten av denna studie bekräftar tidigare resultat från studier om hopp och samtidigt erbjuds 

nya uppgifter om föräldrarnas hopp och faktorer i samband med ungdomar med cancer. 

Föräldrahopp innebär en inriktning mot livet och framtiden, tillit, gemenskap och önskningar. 

Resultatet gjorde att evidensbasen om hopp och framkallning av hopp samt äventyrande faktorer 

i omvårdnadsvetenskap, eftersom hopp och de faktorer som är förknippade med begreppet inte 

tidigare studerats i detta sammanhang. Dessa fynd kan läggas till i kunskapsbasen för 

omvårdnadsvetenskap. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Innehållsrikt material då intervjuer gjordes tre gånger 

per person. Urval och datainsamling och dataanalys är bra beskrivet. Citat används i resultatet. 

Deltagarkontroll utfördes. 

Pålitlighet: Det framkommer inte vem som utfört intervjuerna eller transkriberingen. Intervjuerna 

spelades in. Resultatet skrevs ner på en mindmap som deltagarna fick ta del av för att identifiera 

trovärdigheten i forskarnas tolkningar. 

Bekräftelsebarhet: Det framkommer inte om det fanns en medbedömare under analysprocessen. 

Vad gäller transparens och repeterbarhet så är studien beskriven på ett utförligt sätt och skulle 

kunna göras om. Överförbarhet: Forskarna diskuterar att överförbarheten av resultatet är ganska 

svårt eftersom resultaten är kontextbundna. Dessutom är deltagarna inte så många.  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Ringnér, A., Jansson, L., & Granheim, U. H. (2011). Parental Experiences of Information Within 

Pediatric Oncology. Journal of Pediatric Oncology Nursing 28(4) 244-251. doi: 

10.1177/1043454211409587 

Land  

Databas 

Sverige 

PsycInfo 

Syfte Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att skaffa och använda information 

för att skapa kunskap om sitt barns cancer under sjukdomsförloppet. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ  

Kvalitativ induktiv innehållsanalys 

Urval Rekryterades från barnonkologis avdelning. 32 föräldrar blev inbjudna att delta i studien. Totalt 14 

föräldrar deltog. Fyra män och tio kvinnor. Elva barn deltog också. 

Datainsamling Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes under en period av åtta månader. Intervjuerna ägde rum 

på sjukhuset. Varje intervju spelades in och transkriberades där efter ordagrant. Först gjordes 

intervjuer i grupper och därefter enskilda. Intervjuerna tog mellan 40-88 minuter. En utav 

intervjuerna gjordes över telefon. 

Dataanalys De transkriberade intervjuerna genomgick kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim & 

Lundman (2004); Krippendorff (2004). Det transkriberade materialet lästes igenom ett flertal 

gånger. Materialet kondenserades och så småningom bildades underteman och teman. Resulterade 

i två teman och sex underteman. 

Bortfall Det var 18 föräldrar som valde att inte delta i studien 

Slutsats Sjukvårdspersonalen bör försöka ägna extra uppmärksamhet åt föräldrarnas informationsbehov 

vid viktiga milstolpar såsom behandling upphör eller återfall av sjukdomen. Fortsatt 

informationsmöten utöver de tidiga faserna skulle vara mycket värdefull för föräldrarna, som 

skulle optimera informationsflödet inom sjukvården så att föräldrar inte känner ansvar för att 

förmedla viktig information om behandlingen av deras barn till olika aktörer inom hälso- och 

sjukvården. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Innehållsrikt material, urval, datainsamling och dataanalys är bra beskrivet. 

Forskarnas förförståelse framkommer. Resultatet svarar mot syftet och stärks med citat.  

Pålitlighet: forskarna fann en svårighet i att rekrytera tillräckligt med många deltagare för varje 

fokusgrupp, på grund av den oförutsägbara karaktären på pediatrisk cancer. Men mindre 

fokusgrupper kan ha unika fördelar som ett resultat av deras mer intima klimat i motsats till större 

grupper. 

Bekräftelsebarhet: Kombinera fokusgruppsintervjuer med enskilda intervjuer gav forskarna 

möjlighet att få både en bred förståelse av fenomenet och djupare äktade innehåll vissa föräldrars 

egna erfarenheter. Men de flesta av studiens citat var från mödrar 

Överförbarhet: forskarna har diskuterat vägen till resultatet. 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Wong, M., & Chan, S. (2006). The qualitative experience of Chinese parents with children 

diagnosed of cancer. Journal Of Clinical Nursing, 15(6), 710-717. doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01297.x 

Land  

Databas 

Kina 

CINAHL 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelser av kinesiska föräldrar som har barn med diagnostiserad cancer 

under behandlings stadiet.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Fenomenologisk studie 

Urval Ändamålsenligt urval. Inkusionskriterier: Föräldrar som var vårdnadshavare till ett barn med 

diagnostiserad cancer (barnet ska vara yngre än 18 år) och är under pågående behandling. 

Föräldrarna ska vara över 18 år och kineser. 

Datainsamling Föräldrarna inbjöds att delta i studien. Nio informanter intervjuades i denna studie (en pappa och 

åtta mammor). För att bibehålla hög enhetlighet i genomförandet av intervjuerna var det en 

medlem av forskargruppen som genomförde alla intervjuer. För att eliminera fel i minnet och 

undvika störningar orsakade av anteckningar under intervjun blev alla intervjuer ljudinspelade. 

Varade i 60-90 minuter. 

Dataanalys De båda forskarna läste de transkriberade materialet upprepade gånger för att fördjupa sig och 

identifiera viktiga kategorier. Datainsamling och dataanalys genomfördes samtidigt enligt 

Colaizzi (1978) en fenomenologisk metod. Kodning utfördes och diskuterades som sedan ledd 

till överenskommelse. 

Bortfall Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Denna studie fann vissa gemensamma drag av coping erfarenhet av både västerländsk och 

kinesisk kultur. Det tillför kunskap till coping erfarenhet av kinesiska föräldrar vars barn är vid 

behandlingsfasen av sin sjukdom. Det betonade även behovet av emotionellt stöd samt 

informationsstöd till föräldrarna. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Innehållsrikt material finns. Forskarnas förförståelse 

redovisas. Urval, datainsamling och dataanalys är bra beskrivet. Citat används i resultatet. 

Deltagarkontroll gjordes slumpmässigt med tre av deltagarna. 

Pålitlighet: En utav forskarna utförde alla intervjuer för att bibehålla hög enhetlighet. 

Intervjuerna spelades in. Forskarna beskriver att dem har erfarenhet vad gäller omvårdnad. 

Bekräftelsebarhet: Forskarna beskriver att dem med försiktighet utfört analysprocessen för att 

inte färga data då dem har stor erfarenhet av omvårdnad. Dem förde även dagbok för att öka 

graden av medvetenhet. Det är två forskare som utfört studien. Forskarna diskuterar att studien 

bör göras med fler pappor då det i denna studie endast deltog en pappa. 

Överförbarhet: Forskarna diskuterar inte överförbarheten. Forskarna har presenterat vägen till 

resultatet. Studien skulle kunna göras på föräldrar vars barn har en annan sjukdom än cancer. 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

Referens Ångström-Brännström, C., Norberg, A., Strandberg, G., Söderberg, A & Dahlqvist, V. (2010). 

Parents' experiences of what comforts them when their child is suffering from cancer. J Pediatr 

Oncol Nurs. 27(5):266-75. doi: 10.1177/1043454210364623. 

Land  

Databas 

Sverige 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva föräldrars berättelser om vad de hittar tröst när de har ett barn 

som lider av cancer. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Induktiv kvalitativ innehållsanalys 

Urval Ändamålsenligt urval. Det som inkluderades i studien var tio familjer med ett barn, i åldern tre till 

nio år som hade diagnosen cancer. Nio familjer valde att delta. 

Datainsamling Data samlades in från oktober 2005 till september 2006 på avdelningen. Intervjuerna innefattade 

öppna frågor och genomfördes av den ena författaren som är en erfaren barnsjuksköterska. 

Intervjuerna varade i 60 till 90 minuter, var bandinspelade och transkriberades ordagrant av en 

sekreterare. 

Dataanalys En kvalitativ innehållsanalys som beskrivs av Graneheim och Lundman (2004) utfördes. Först 

transkriberades intervjuerna. Sedan lästes alla intervjuer av samtliga författare för att kunna ta till 

sig innehållet och få en känsla av helheten. Intervjutexten blev då uppdelad i menande enheter. 

Var och en innefattar meningar eller fraser relaterade till syftet. Därefter har materialet kodats, 

jämförts och abstraherats. Preliminära underteman och teman formulerades. Författarna 

diskuterade dessa, både inom forskargruppen och i ett seminarium tillsammans med andra 

forskare. Slutligen var resultatet formulerat i fem teman samt underteman. 

Bortfall En familj valde att inte delta, det är dock inget som framgår i artikeln. 

Slutsats I denna studie kom gemenskap fram som den viktigaste komponent i föräldrars uppfattningar om 

trivsel. Det möjliggör att dem kan känna sig tillfreds trots lidande och det hjälper dem att hoppas. 

Trivsel upplevs i gemenskap med barnen och andra hjälpande föräldrarna samt då normaliteten 

byggs upp. Föräldrarna tycktes genom gemenskap uppleva stunder av hopp för sina barns 

återhämtning och överlevnad. Föräldrarna i studien upplevde också trivsel genom sjuksköterskans 

empati. Viktigt att sjuksköterskorna tog sig tid och att göra de medvetna om deras viktiga roll. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Rik och djup data med tydlig beskrivning av 

datainsamling och analys. Författarnas förförståelse redovisas. I analysprocessen användes andra 

forskare som medbedömare. Resultatet styrks av citat.   

Pålitlighet: En av forskarna har gjort intervjuerna, som sedan transkriberades av en sekreterare. 

Utrustning som användes var bandspelare. Författaren som intervjuade var en erfaren 

barnsjuksköterska.  

Bekräftelsebarhet: Forskarnas neutralitet beskrivs inte i studien. Studiens bekräftelsebarhet stärks 

då forskargruppen har deltagit i seminarium med andra forskare. Författarna är sammanlagt fem 

stycken som har diskuterat sig fram till ett resultat. Studien har repeterbarhet då urval samt 

datainsamling och analysprocessen är väl beskriven.  

Överförbarhet: Författarna har diskuterat vägen till resultatet. Författarna har diskuterat 

överförbarheten till föräldrar i liknande situation. Författarna diskuterar också begränsningar i 

studien då endast en intervju utfördes med varje deltagare samt att det endast gjordes med en 

förälder.  
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