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SAMMANFATTNING  

  
I Sverige insjuknar 250-300 barn varje år av cancer. De cancertyper som drabbar barn är 

vanligtvis inte de samma som vuxna utvecklar. Olika cancerformer kräver olika typer av 

behandling, dessa är cytostatika, operation samt strålbehandling. Sjuksköterskan skall 

kunna möta föräldrar och barn samt uppfatta deras lidande för att kunna tillfredställa 

behovet av en god omvårdnad. För föräldrarna upplevs barnets cancerdiagnos ofta som 

ett svårt lidande, som kan kännas helt outhärdligt. När ett barn är svårt sjukt i cancer 

innebär detta en långvarig kontakt med sjukvården för hela familjen. Det är en svår och 

stressfull situation för familjen och deras välbefinnande påverkas av vårdarens 

agerande.  

 

Syftet med studien är att beskriva föräldrarnas uppfattning av vad som är god vård i 

samband med behandling av det cancersjuka barnet på sjukhus. Metoden är en 

litteraturstudie där åtta kvalitativa artiklar analyseras enligt Evans (2003) metod. 

 

Resultatet presenteras utifrån fem teman som är: Anpassad information, Kontinuerlig 

vårdrelation, Emotionellt stöd, Familjens delaktighet i vården samt Lugn vårdmiljö.   

 

Det mest framträdande i resultatet är att information är grunden till att föräldrarna skall 

uppleva att deras barn får en god vård. En adekvat given information med lyhördhet 

inför den enskilde förälderns behov och önskemål resulterar i en mer tillfredställd 

förälder. 

 

Nyckelord: cancer, parent, childhood cancer, family experiences, parent perspective, 

hospital experiences, neoplasm, professional-family relations  
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INLEDNING 

I vårt arbete som anestesisjuksköterskor möter vi svårt cancersjuka barn och deras 

familjer i samband med olika undersökningar och cancerbehandlingar. Dessa möten är 

korta och ofta återkommande. Vi ser föräldrar och barn som en enhet, där barnet 

påverkas av sin förälders välbefinnande. En orolig förälder ger ett oroligt barn. Som 

anestesisjuksköterskor har vi en begränsad tid på oss att skapa en trygg och god miljö 

inför den anestesi som kan krävas i samband med dessa behandlingar och 

undersökningar. För att kunna ge bästa möjliga stöd och hjälp behövs att vi som 

sjuksköterskor har god kännedom om vad föräldrar upplever är god vård när deras barn 

får cancer. Vi önskar få en ökad kunskap och medvetenhet om vad de tycker är god 

vård, så att vi kan möta detta behov på bästa sätt.  

 

BAKGRUND 

I Sverige insjuknar enligt barncancerfonden (2009) årligen 250-300 barn upp till 18 år 

av någon typ av cancersjukdom. I industriländerna överlever ca 75%, där de nordiska 

länderna ofta framhålls som förebilder. I utvecklingsländer är det däremot endast 5-10% 

av barnen som överlever. 

Cancer hos barn 

Cancertyperna som drabbar barn är vanligtvis inte de samma som vuxna utvecklar. De 

cancersjukdomar som förekommer mest är olika typer av leukemier och hjärntumörer 

och de utgör tillsammans över hälften av alla cancerdiagnoser hos barn 

(Barncancerfonden, 2009). 

Leukemi är den cancerform som är vanligast hos barn, 70-90 barn insjuknar varje år. 

Den vanligaste åldern är två till fem år och 85 % av leukemierna är Akut Lymfatisk 

Leukemi (ALL). Prognosen för leukemi har blivit bättre under senare år och 80% av 

barnen som drabbas av ALL överlever (Enskär, 1999; Ekstrand, Fondin, Hydara, 

Lindinger & Roström, 2007). 

Tumörer i hjärna och ryggmärgen utgörs av 25% av fallen (Barncancerfonden, 2009), 

det innebär att 65-70 barn insjuknar i Sverige varje år. Överlevnaden är ca 70%, men 

varierar mellan tumörformerna. Hjärnstamstumörer är mycket svårbehandlade och går 

oftast inte att operera (Angelöw, Björklund, Faström, Häger, Pal, et al. 2005; 

Barncancerfonden, 2009). 

Ett 20 tal barn drabbas varje år av neuroblastom i Sverige. 75% av barnen är under fyra 

år när de får sin diagnos. Detta är en typ av cancer i nervcellerna som ofta sitter i buken. 

Sjukdomen drabbar små barn, med en median ålder på två år. Det förekommer även att 

barn föds med sjukdomen.  Wilms´tumör, som också kallas njurcancer eller 

nefroblastom, är en sällsynt tumör som oftast barn mellan ett till fem år utvecklar. I 

Sverige drabbas 10-15 barn per år. Skelett cancer förekommer oftare i tonåren 

(Burström, Magnusson, Myrén, Olsson, Sandgren, et al. 2005; Barncancerfonden, 

2009). 
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Vård och behandling 

Olika cancerformer kräver olika typer av behandling. Det finns tre typer: cytostatika, 

operation samt strålbehandling. Ibland erhåller ett barn alla tre, ibland kombineras två 

och vid vissa cancersjukdomar används enbart en metod. Val av metod anpassas också 

efter var i kroppen tumören sitter. I vissa fall kan tumörens storlek kräva att 

strålbehandling eller cytostatika ges innan den går att operera, för att krympa dess 

storlek. Alla barn får sin behandling efter behandlingsprotokoll som är framtagna i ett 

internationellt forskningssamarbete och som anpassas efter individuella behov 

(Barncancerfonden, 2009). Barnets ålder är viktig när det tas beslut om strålbehandling 

eller inte. Vanligtvis strålbehandlas inte barn under fyra år mot huvudet på grund av de 

sena komplikationer behandlingen ger när en hjärna utvecklas (Burström, Magnusson, 

Myrén, Olsson, Sandgren, et al. 2005). 

 

Organisationen av vården är av stor vikt för hur barn och föräldrar upplever 

vårdkvaliteten. Kontinuitet, tillgänglighet och att veta vart de skall vända sig med frågor 

alla tider på dygnet är viktigt. Väntetider på sjukhus upplevs som problem, därför bör 

samordning av undersökningar och behandlingar göras om möjligt (Enskär, 1999).  

 

När behandlingen är över kommer barnet att följas upp med täta kontroller. Familjen 

lever under stor press på grund av återfallsrisken. Varje sjukhusbesök kan bli ett 

stressmoment.  Med tiden blir kontroller och uppföljningsbesök mer sällan, men 

familjens rädsla för återfall finns kvar (Björklund, Hagelin, Palm-Larsson & Ågren, 

2007). 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa barnet och dess familj med problem och behov 

som uppstår i samband med sjukdomen. Omvårdnadsbehovet bör bedömas individuellt 

hos varje familjemedlem, det sjuka barnet, föräldrarna och hos eventuella syskon eller 

andra närstående. Sjuksköterskan skall kunna möta föräldrar och barn samt uppfatta 

deras lidande för att kunna tillfredställa deras behov av en god omvårdnad (Enskär, 

1999). En studie av Kasén, Nordman, Lindblom och Eriksson (2008) handlar om 

vårdarens gestaltning av patientens vårdlidande. I denna artikel framkommer att 

patienten kan uppleva ett vårdlidande om en välkänd vårdplats förändras då patienten 

behöver regelbunden vård. Det kan vara att behöva byta avdelning eller att en lång och 

välkänd vårdrelation bryts. Vidare kan avdelningens utformning bidra till vårdlidande 

enligt Kasén, et al. (2008), om det saknas utrymme för privathet och familjen tvingas 

dela rum med andra. För sjuksköterskan är det viktigt att skapa en god relation med hela 

familjen och låta föräldrarna var med i beslut som fattas angående barnets omvårdnad 

(Enskär, 1999). Om patienten inte får medverka vid vårdplanering eller inte tillfrågas 

om enskilda behov utan vårdarna bedömer hans/hennes situation orsakar det ett 

vårdlidande enligt vårdarna (Kasén, et al. 2008). Föräldrarna skall känna att de kan delta 

så mycket de vill i barnets vård, men för detta behöver de information och undervisning 

(Enskär, 1999). 

Det är svårt för ett sjukt barn eller en orolig förälder att bli belastad med vårdarnas egna 

problem och livssituationer. Det är deras situation och välbefinnande som ska vara i 
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centrum. Även vid information till patienter och närstående är det av stort värde att ta 

varje enskild person på det sätt som de behöver, med deras livssituation och erfarenheter 

i centrum (Dahlberg, 2002). Det belyses av följande citat: 

Förnekandet av den lidande patienten får större kraft av att det sker i en ömtålig 

vårdrelation, där den ena personen är försvagad och därmed beroende av den andra 

personens välvilja. Man är utlämnad till andra personers vilja att göra gott. (Dahlberg, 

2002, s. 7)  

Ansvaret för vårdrelationen är alltid vårdarens, men den får sin näring av patientens 

berättelser. För att dessa berättelser ska beröra vårdaren krävs att denna är närvarande i 

mötet med patienten och har en önskan av att vara delaktig i berättelsen. Den vårdande 

relationen ger möjlighet till växt och utveckling, främst hos patienten men också hos 

vårdaren (Dahlberg, 2002). En oreflekterad vårdrelation kan bidra till vårdlidande, om 

det förekommer försummelser, brister eller obetänkta handlingar samt hållning vid 

mötet med patienten (Kasén, et al. 2008). 

 

Barnet 

För ett barn är en sjukhusvistelse ofta en traumatisk händelse. Hur och i vilken 

utsträckning som barnet reagerar på händelsen påverkas av barnets ålder, mognad, 

tidigare erfarenheter samt sjukdomens art. Edwinson-Månsson och Enskär (2008) 

beskriver Tamms´ fem olika kategorier som kan upplevas hotfulla för ett barn som 

vårdas på sjukhus; Att behöva skiljas från sina föräldrar och att vistas i okända miljöer, 

att utstå fysiskt obehag som smärta, att hamna i situationer som är annorlunda och 

främmande, att inte veta vad som räknas som ett oacceptabelt beteende samt över att 

förlora kontrollen över sitt liv och självbestämmande. Dessa hotfulla situationer kan 

enligt Dahlberg (2003) resultera i att barnet kan uppleva ett lidande i samband med sin 

sjukdom. Sjukdomslidande kan också upplevas i samband med behandling av 

cancersjukdomen. Känslan kan uppstå i samband med symtom som smärta, klåda eller 

illamående, men kan även ha djupare dimensioner. Det kan vara det själsliga lidandet 

som uppkommer av sjukdomen med en känsla av ensamhet eller av att vara sårbar. 

Detta orsakas av att ingen kan dela ens sjukdom eller den situation sjukdomen medför 

(Dahlberg, 2003). Eriksson (1994) beskriver hur redan Nightingale konstaterade hur 

ensamhet, bekymmer, osäkerhet, väntan samt rädsla för överraskningar ger upphov till 

vårdlidande. Lidandet har också en social dimension, andra människor kanske drar sig 

undan eller den sociala situationen blir förändrad vid lång och intensiv sjukhusvistelse. 

Andra orsaker till lidande kan vara att familjen befinner sig långt hemifrån, borta från 

sitt sociala nätverk då barnet vårdas på annan ort. Även att barnet vid olika tillfällen 

tvingas skiljas från sina föräldrar kan orsaka lidande (Eriksson, 1994). 

 

Föräldrasituationen 

När ett barn får cancer upplever föräldrarna ofta ett svårt lidande, som kan kännas helt 

outhärdligt. Detta lidande ger en upplevelse av hopplöshet. Lidandet behöver hopp för 

att kunna lindras. Lidandet pendlar ofta mellan ödmjukhet och bitterhet inför 

situationen, varav ödmjukheten hjälper till att ta sig igenom lidandet, medan bitterheten 

leder till hat och förakt. Därmed blir kampen mot lidandet av stor betydelse, så att inte 

föräldern uppslukas av det. Det behövs en bekräftelse av lidandet. Föräldrarnas och det 
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sjuka barnets lidande bekräftas genom att de delar det med andra. De behöver kunna 

berätta om sitt lidande och att det finns någon som kan lyssna, kanske kan det vara en 

vårdare som kan ta det förtroendet (Dahlberg, 2003).  

Van Dongen-Melman, van Zuuren och Verhulst (1998) kommer i sin artikel fram till att 

föräldrar till cancersjuka barn upplever förändringar i sin livssituation av definitiv och 

långvarig natur, de flesta negativa. Föräldrar kan få en existentiell chock och är inte 

längre samma avslappnade personer som tidigare. De förlorar livsglädjen och känner sig 

besvikna på livet. Andra föräldrar talar om personlig växt, de är stolta över att ha 

överlevt denna svåra period och litar mer till sig själva. De allvarliga och synliga sena 

komplikationer som sjukdom och behandling orsakar, utgör en konstant påminnelse om 

sjukdomen (van Dongen-Melman, et al. 1998).  

När en förälder har ett barn med cancer innebär det att denne skall hantera sina egna 

känslor, men också barnets och eventuella syskons reaktioner (Enskär, 1999). 

Svavarsdottir (2005) beskriver i sin artikel att föräldrarna tycker att det svåraste och 

mest tidskrävande i vården av sitt barn är att ge känslomässigt stöd till barnet med 

cancer och de övriga barnen i familjen. 

Det tas oftast för givet att föräldrar och barn skall vara friska. När detta inte längre är 

givet så förändras synen på världen. Det innebär att känslan och begreppet av sjukdom 

är vidare än bara motsatsen till att vara frisk (Dahlberg, 2003). Hälsa är en upplevelse 

av att vara hel som människa. Hälsa är därmed ett relativt begrepp och speglar 

individens totala livssituation (Eriksson, 1994). Människors relationer och frihet 

förändras vid ohälsa. För en längre eller kortare tid av livet kan det innebära inskränkta 

möjligheter att leva sitt liv som önskat. Tidigare viktiga planer och mål i livet kan 

behöva åsidosättas för en period när barnet är svårt sjukt. Den påtvingade sjukdomen 

gör att de tidigare självständiga föräldrarna inte längre kan styra och ha kontroll över sitt 

liv, denna ofrihet kan utlösa ett livslidande (Dahlberg, 2003). Eriksson (1994) belyser 

detta med följande citat: ”En plötsligt påtvingad förändring av människans livssituation 

strider mot det naturliga, och människan behöver tid för att finna ett nytt 

meningssammanhang.” (Eriksson, 1994, s.94) 

Under den initiala chockfasen vid diagnos skall många beslut fattas av föräldrarna. Det 

kan röra sig om barnets behandling, sitt eget arbete och om vilken information som skall 

ges till släkt och vänner om barnets sjukdom. Hela familjens livssituation blir förändrad. 

När sedan behandlingen är genomförd och den skall avslutas kan många föräldrar känna 

stress över detta. Det kan vara skönt att det är avslutat, men samtidigt kan de känna en 

oro över vad som kommer att hända i framtiden. Tankar väcks om sjukdomen kommer 

tillbaka eller vad barnet får för sena komplikationer av sjukdomen och dess behandling 

(Enskär, 1999). En del barn får allvarliga och synliga sena komplikationer av fysisk och 

psykisk karaktär, som är en ständig påminnelse av sjukdomen även efter avslutad 

behandling. Föräldrarna får leva med det faktum att barnet är friskt från cancer, men 

inte samma friska barn som förut (van Dongen-Melman, et al. 1998). 

Föräldrarna är ofta rädda och oroliga över sitt barns sjukdom och kan reagera med 

förändringar i sitt eget beteende mot barnet. De kan bli överbeskyddande, mer krävande 

eller mer restriktiva (Edvinsson-Månsson & Enskär, 2008). Föräldrarna kan också ha 

svårt att sätta gränser och barnet kan bli bortskämt genom att få mer saker än tidigare, 

av såväl familj som andra runt omkring. Barnet kan också bli överbeskyddat och 

familjen kan bli mer isolerat från släkt och vänner (Enskär, 1999). Föräldrarna kan 
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uppleva skuld och skam över att deras barn har blivit sjukt. De kan känna att de 

förorsakat barnets sjukdom och lidande samt lida över sin egen oförmåga att ge sitt barn 

ett gott omhändertagande. En förälder som själv lider kan inte lida med sitt barn. Denna 

oförmåga ger upphov till ytterligare känslor av skuld och skam, vilket kan ge upphov 

till aggression och förtvivlan (Eriksson, 1994).  

 

PROBLEMFORMULERING 

När ett barn är svårt sjukt i en cancersjukdom medför det en långvarig kontakt med 

sjukvården för hela familjen. Familjen tillbringar mycket tid på sjukhus. De har många 

möten med sjuksköterskor och annan vårdpersonal, i samband med avancerad vård och 

täta behandlingar.  Det är en svår och stressfull situation och familjens välbefinnande 

påverkas av vårdarens agerande. Vi vill studera detta samband och ta reda på vilka 

aspekter i vårdandet som föräldrarna upplever viktiga. Vi vill för att kunna bemöta 

dessa familjer på ett optimalt sätt, få ökad kunskap om föräldrarnas upplevelser och 

uppfattning om vad god vård innebär för dem. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars uppfattning om vad som är god vård i samband med 

behandling av det cancersjuka barnet på sjukhus. 

 

METOD 

För att beskriva föräldrars upplevelser av god vård av deras cancersjuka barn genomförs 

en litteraturstudie där kvalitativ forskning analyseras. Målsättning är att skapa en ökad 

kunskap och därmed förståelse för föräldrars och barns behov i samband med vård och 

behandling. Metoden grundar sig på Fribergs (2006) modell, som hon beskriver som 

evidensbaserad omvårdnad med grund i kvalitativ forskning. Artiklarna analyseras 

enligt Evans (2003) metod för innehållsanalys. Analysarbetet ses som en rörelse från 

artiklarnas helhet, till nedbrutna delar av nyckelfynd relevanta till vårt syfte. En ny 

helhet skapas när delarna bearbetas och sammanförs i ett nytt resultat.  

 

Litteratursökning 
 

Denna litteraturstudie baseras på ett antal kvalitativa artiklar publicerade mellan 1995- 

2009. Artiklarna söktes via databaserna Pub Med, Cinahl samt Scopus, utifrån deras 

inriktning mot vård och omvårdnad. Sökningarna genomfördes under tiden 2009-09-05 

– 2009-11-08. De sökord som användes var; “cancer”, “parent”, “childhood cancer”,      

“family experiences”, “parents perspective”, “hospital experiences”, “neoplasm”,            

“professional-family relations”, “hospitalization”, “parent-nurse perspective”, “critical 

ill children” och “pediatric cancer”. Sökorden kombinerades för att få så många träffar 

som möjligt. Några av artiklarna förekom i flera databaser. Valda inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle vara kvalitativa och belysa vad föräldrar till cancersjuka barn 
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upplever är god vård på sjukhus. Artiklar valdes från diagnos till uppföljning efter 

avslutad behandlings period samt artiklar om föräldrar till barn i åldrarna 0-18 år. 

Artiklarna skulle vara publicerade i en vårdvetenskaplig tidskrift och inte vara äldre än 

15 år.  Urvalet gjordes genom läsning av abstracts. Vid sökning hittandes ungefär 200 

abstracts som var relevanta. Från dessa abstracts lästes 60 artiklar, som var relaterade 

till syftet och deras innehåll granskades. Artiklar som valdes bort var de av kvantitativ 

metod samt de artiklar som belyste föräldrars reaktioner, välbefinnande och 

copingstrategier. Endast de artiklar som beskrev vad föräldrar uppfattar som god vård 

av det cancersjuka barnet valdes, vilket blev fem artiklar. Under granskningen av de 60 

artiklarna genomfördes också en sekundärsökning på referenslistorna samt sökning på 

författarnamn från dessa referenslistor. Här hittades och valdes tre artiklar utifrån syfte, 

frågeställning, uppsatta inklusionskriterier och analyserades utifrån Evans (2003) 

metod. Totalt har åtta artiklar analyserats (bilaga1). Dessa bygger på intervjuer av totalt 

321 föräldrar. De kommer från Australien, England, Finland, Kanada och Sverige. Av 

dessa artiklar kommer två från Kanada och tre från Sverige. 

 

Analys 
 

Evans (2003) metod för innehållsanalys användes som struktur för analysen. Initialt 

lästes de valda åtta artiklarna upprepande gånger enskilt för att förstå helheten. Därefter 

jämförde vi vad vi läst. Gemensamt identifierades nyckelfynd i varje studies resultat. 

Artiklarna studerades av oss båda, hur de var uppbyggda med olika teman och hur 

resultaten framställdes. I nästa steg relaterade vi de olika studierna till varandra där 

likheter och skillnader söktes. Liknande nyckelfynd identifierade vi från de olika 

artiklarna och åtta nya teman växte fram, som svarade an på vårt syfte. Vid fortsatt 

gemensam bearbetning av materialet reviderade vi de ursprungliga åtta teman till de 

slutliga fem, som bygger upp denna studies resultat. Dessa fem teman är: Anpassad 

information, Kontinuerlig vårdrelation, Emotionellt stöd, Familjens delaktighet i vården 

och Lugn vårdmiljö. I löpande text har varje tema sammanställts samt citat använts från 

artiklarna för att ytterligare stärka resultatet. Citaten är skrivna på artiklarnas 

originalspråk, engelska. 

 

RESULTAT  

Här presenteras vad som framkommer ur analysen av de åtta artiklarna som granskats. 

Resultatet redovisas i fem teman som bygger på de analyserade artiklarna och stöds av 

citat från dessa. De teman som framkommit om vad föräldrar till cancersjuka barn 

uppfattar som god vård är följande: Anpassad information, Kontinuerlig vårdrelation, 

Emotionellt stöd, Familjens delaktighet i vården och Lugn vårdmiljö. 

 

Anpassad information 
 

Vid analys av artiklarna framkommer att föräldrarna anser att information och 

kommunikation är viktigt i samband med vården av deras cancersjuka barn. 
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Föräldrarna tycker att det är en förutsättning att sjuksköterskan känner familjen och har 

kännedom om deras reaktioner i denna stressfulla situation, för att kunna anpassa 

informationen till den enskilda familjen. Information är viktig för att kunna bemästra sin 

nya livssituation. Föräldrar har olika krav och förväntningar på informationen som ges. 

En familj kan vara i stort behov av information om allt, medan andra kan ha svårt att ta 

till sig den.  Informationen är en väsentlig del för att förbereda familjen för framtida 

händelser och upplevelser. Ju bättre förberedd en familj är för framtida bekymmer, 

desto bättre kan de hjälpa barnet inför kommande händelser (Hopia, Tomlinson, 

Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005).  Jackson, Stewart, O´Toole, Tokatlian, Enderby, 

Miller, et al. (2007) beskriver detta i sin artikel i följande citat:  

 
Took a while to get medication right (doses etc) in the first few days. Reaction to 

(medication) was not explained-it was scary when it kicked in. (Patient) was petrified-

perhaps wished that it was better explained-most difficult of the hospital experience-

otherwise very positive. (Jackson, et al. 2007, s. 99-100) 

 

 

Föräldrar i Kerrs, Harrison, Medves, Tranmer och Fitch (2007) artikel beskriver ett 

behov av information i samband med diagnos av barnets cancersjukdom. De efterfrågar 

såväl skriven som muntlig information. Det gäller särskilt angående forskningsresultat 

om deras barns cancersjukdom, provsvar samt varför en viss behandlingsstrategi är 

vald. Alla föräldrar i artikeln ser ett behov av upprepad information från diagnos och 

genom hela behandlingsperioden. En förälder kände ett starkt behov av att ha en 

stödperson närvarande när information ges. Detta belyses med följande citat: 

”Hopefully a parent doesn’t have to have this information alone initially…it would have 

been nice to come back and have some of that information again as you are hearing so 

much at first.” (Kerr, et al. 2007, s. 288) 

 

Vidare beskriver föräldrarna ett fortsatt behov av information även efter behandlingen 

är avslutad. Mödrarna framhåller att de värdesätter information om sjukdomens 

långtidsprognos samt om eventuella sena komplikationer som kan uppstå (Kerr, 2007). I 

Jacksons studie (2007) där det studeras om föräldrars behov vid olika tidpunkter, 

framkommer ett kontinuerligt informationsbehov även två år efter diagnos. Mammorna 

uttalar i Kerrs artikel (2007) en efterfrågan om samtal med läkare och sjuksköterska 

utan barnet närvarnade, för att kunna samtala mer öppet samt kunna visa sina känslor. 

 

Föräldrarna tycker att det är viktigt att också barnet får information om sjukdom, 

behandling och undersökningar (von Essen, Enskär, Haglund, Hedström & Skolin, 

2002). Barnet bör känna att det får den tid det behöver anser föräldrarna. Sjuksköterskan 

visar detta genom att sitta ner, lyssna på barnet och att vänta in på att barnet skall bli 

tillräckligt förberett inför undersökningar och behandlingar (Enskär & von Essen, 

2000). En pappa säger i följande citat: ”First they demonstrated with a doll: ´We are 

going to do like this.”(von Essen, et al. 2002, s. 605) Också ärlig information som 

berättar sanningen för barnet anses viktig av föräldrarna (Enskär & von Essen, 2000, 

von Essen, et al. 2002). 
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Föräldrar vill hållas kontinuerligt uppdaterade om allt som berör barnets vård. 

Förändringar från den ursprungliga behandlingsplanen leder annars lätt till att de drar 

felaktiga slutsatser och förlorar förtroendet för personalen (Hopia, et al. 2005). 

 

Föräldrarna tycker att information och kommunikation mellan de olika vårdenheterna 

samt till familjen är viktig för planering och utförande i barnets vård. Om information 

och kommunikation inte fungerar leder det till en upplevelse av att inte ha kontroll över 

sin situation. Föräldrarna vet inte vad som skall hända under dagen och de har svårt att 

planera, när de inte vet hur lång dagen blir. De upplever att problemet minskar när de 

lärt sig hur sjukvårdsystemet fungerar (Soanes, Hargrave, Smith & Gibson, 2009). 

 

Kontinuerlig vårdrelation 
 

En god vårdrelation är en förutsättning för att föräldrar skall uppleva vården av deras 

barn som tillfredställande. Föräldrarna tycker att barnets ansvariga sjuksköterska bör 

lära känna alla familjemedlemmar och ha kännedom om familjens livssituation. Det 

behövs för att kunna skapa en nära och förtroendefull vårdrelation. Föräldrarna anser 

vidare att sjuksköterskorna bör dela på sin arbetsbelastning för att ha styrka och energi 

att stödja deras familj. En trött och utarbetad sjuksköterska har inte förmåga att hjälpa 

en familj i kris (Hopia, et al. 2005). 

 

Majoriteten av föräldrarna anser deras vårdrelation med sjuksköterskorna påverkas 

positivt om kommunikation emellan dem är god. Föräldrarna framför att de har ett 

behov av kontinuitet och ärlighet i kommunikationen med personalen. Föräldrarna 

beskriver att relationen med vårdpersonalen förbättras över tid, när de lär sig 

avdelningens rutiner och blir bekanta med barnets behandling (Jackson, et al. 2007). 

 

I Enskär och von Essen (2000), von Essen, et al. (2001, 2002) uttrycker föräldrarna ett 

behov av kontinuitet i vården. Detta belyses i följande citat: ”I think it is important that 

the doctor who receives a patient also becomes his/her primary-doctor, so he/she can  

follow the patient.” (Enskär & von Essen, 2000, s.243)  

 

En god vård baseras på en god vårdrelation, som beskrivs av föräldrarnas uttalanden i 

Romanuiks och Kristjanson (1995) artikel. För att en sjuksköterska skall kunna ge en 

god omvårdnad krävs två komponenter, det basala och det medmänskliga. Det basala 

innebär att sjuksköterskan utför praktiskt vårdande som att ge medicin, mata barnet, 

monitorera mätvärden samt svara på föräldrarnas frågor. En förälder beskriver den 

basala vården så här:  
 

...you just move him and that´s all there is to it, and they didn´t really give a shit... how 

much it hurt or whatever. They would say it ... ”it´s o.k honey, I´m sorry we have to do 

this” ... that´s one of those things where I say that they´re going through the motions, and 

you knew damn well that they didn´t mean a word they said, it´s just something they said 

all the time. And they get the job done, and away they go. (Romaniuk & Kristjanson, 

1995, s.83)  

 

Det medmänskliga innebär att möta barnet på dess egen utvecklings nivå, visa hänsyn 

till föräldrarnas känslor samt engagera sig och ta sig tid till föräldrarnas frågor.  
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Ett exempel på medmänskligt vårdande är följande citat: ” She’s a very good person, 

her heart’s in the right place... But I just noticed that she could forget really easy, and 

you can’t do that when you are a nurse.” (Romanuik & Kristjanson, 1995, s.84)  

 

Föräldrarna beskriver att när en sjuksköterska ger god omvårdnad krävs det att hon utför 

både basal och medmänsklig vård, som grund till en god vårdrelation. Föräldrarna är 

delaktiga i vården av sitt sjuka barn. I Romaniuk och Kristjansons (1995) artikel 

beskriver föräldrarna sitt vårdande i fyra komponenter. Dessa delar är varje dags vård, 

sjukvård, stödjande vård samt att de är närvarande. Föräldrarna menar att vårdandet av 

barnet sker gemensamt av föräldrarna och sjuksköterskorna. Hur väl detta faller ut beror 

på hur både föräldrarna och sjuksköterskorna är i sitt vårdande och hur deras 

vårdrelation därmed blir. En sjuksköterska som enbart ger basal vård når troligen inte 

ända fram med att stötta föräldrarna i sitt vårdande. Likaså en förälder som inte utför sin 

vård med de fyra komponenterna vårdar troligen inte i samarbete med sjuksköterskan 

(Romaniuk & Kristjanson, 1995). 

 

I  Soanes, et al. (2009) artikel  beskriver föräldrarna vad som kan motarbeta en god 

vårdrelation. De upplever det krävande att träffa många olika personer när barnet 

nyligen fått sin cancerdiagnos, då de redan är utmattade och stressade. Senare under 

sjukdomstiden finner föräldrarna det mindre svårt att möta flera olika människor, då de 

lärt sig att förstå deras olika roller i barnets vård. Vid förfrågan om vad föräldrarna 

upplever kan förbättra vårdandet av deras barn, uppger majoriteten av dem en önskan 

om en person tillgänglig för att lotsa dem genom vårdprocessen. De önskar att denna 

person skall vara en specialist/sjuksköterska som känner till deras barns sjukhistoria. 

Personen skall också kunna förklara vad som händer i barnets vård samt svara på deras 

frågor. De efterfrågar också en kontaktperson som en länk mellan föräldrar och läkare.  

I följande citat ur Jacksons (2007) studie framkommer föräldrarnas frustration över brist 

på koordination i vårdkedjan:  
 

Contact has been limited. We are on a six monthly cycle. Coordination between various 

units at the hospital is very ordinary. We set aside two days to come down from (country 

town) to find they`ve double-booked us. Things that have to happen first are booked last. 

MRI should be done before seeing oncologist. Last time it was the other way around: 

”We can´t do it now, can you come back another time”. To counter this, our 

understanding of the system and routine is fairly high…Most people are probably 

overworked. Were not complaining about that.  (Jackson, et al. 2007, s. 101) 

 

 

Emotionellt stöd 
 

Mammorna har behov av emotionellt stöd för att uppleva vården som god. De har ett 

önskemål om stöd då de upplever känslor av oro och rädsla för det okända samt ilska, 

övermäktighet och ensamhet. Mammorna nämner att det är känslomässigt svårt att 

vänta och inte veta hur det skall gå för deras barn. Att få professionellt stöd är av 

yttersta vikt för hur dessa mammor bemästrar sitt barns cancerdiagnos. En mamma 

uttrycker sitt behov av bekräftelse om att hon inte är ensam i denna situation (Kerr, et al. 

2007). Föräldrarna efterfrågar emotionellt stöd för hela familjen, till både barn och 

föräldrar. Det kan vara en sjuksköterska, kurator eller psykolog som kan erbjuda 

möjlighet till samtal (von Essen, et al. 2001 & von Essen, et al. 2002). 
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I Hopia, et al. (2005) framkommer det att föräldrarna anser att sjuksköterskan bör ta 

ansvar för utmattade föräldrar, om de inte själva inser hur trötta och slut de är. En 

uttröttad förälder skall alltid skickas hem för att vila och få hjälp av någon som ser efter 

barnet i deras ställe. Familjen kan känna att de behöver tala med en utomstående om 

barnets sjukdom och de känslor de har i samband med detta. Föräldrarna uppger att det 

är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar på alla familjemedlemmar och tänker 

på att de har ett upprepat behov av samtal. Föräldrarna säger att om en familj har svårt 

att tala om sin sorg och sina känslor bör sjuksköterskan uppmuntra dem till att göra det.  

De uttrycker också att det är av stor vikt att sjuksköterskan är uppmärksam på 

föräldrarnas skuldkänslor som kan uttrycka sig på olika sätt.  

 

Familjens delaktighet i vården 

 
Föräldrar anser att deras och barnets delaktighet i vården är en viktig komponent för att 

de skall uppfatta vården som god. Familjer som vanligtvis brukar planera sin framtid 

kan uppleva att deras oberoende tas ifrån dem, när de blir bundna och styrda av 

sjukhusets rutiner när deras barn blir sjukt. Detta obehag tycker föräldrarna kan lindras 

genom att de involveras i beslutstagande redan från början av behandlingsperioden. Det 

kan ge dem en chans att påverka och att ha en känsla av att få kontroll över sitt liv under 

vårdtiden (Hopia, et al. 2005). 

 

Barnets önskan och delaktighet i beslut angående sin vård är också en viktig komponent 

som föräldrarna nämner. Personalen bör tala direkt till barnet och ha kunskap om hur 

det enskilda barnet bemöts på bästa sätt (Enskär & von Essen, 2000). Detta 

framkommer av följande citat: 

 
That they talk to him, because he understands, he is that old… if the nurses are talking to 

him, he responds. But if we are talking above his head, if he does not understand he will 

not get answers to his questions.  (Enskär & von Essen, 2000 s.243) 

 

 

Föräldrarna tycker att det är värdefullt att personalen ger dem möjlighet att aktivt delta i 

vården av sitt sjuka barn. Det kan vara enkla saker som att känna sig fri att hämta en 

handduk i skåpet eller att använda köket (von Essen, et al. 2001).  En familj kan ha 

olika konstellation, även andra familjemedlemmar än föräldrarna kan vilja delta i 

vården. Föräldrarna uttrycker att det är värdefullt att även de får denna möjlighet, för att 

deras cancersjuka barn skall erhålla en god vård (von Essen, et al. 2002). 

 

Föräldrarnas upplevelse av vården och deras sjukhuserfarenhet påverkas av att de får 

tillräcklig information, blir konsulterade och ses som medbestämmande vid beslut av 

vården. Detta påverkar i sin tur hur de hanterar barnets sjukdomstid (Jackson, et al. 

2007). 

 

Föräldrarna berättar att de ofta känner sig osäkra, hjälplösa och inte alltid vet hur de 

skall sköta sitt barn. De tycker därför att det är viktigt att sjuksköterskorna talar med 

dem och gör dem delaktiga i vården.  Sjuksköterskan skall ta reda på vad föräldrarna 

vill göra, kan göra samt vad de bör göra för att barnet skall må bra. Detta förtydligar för 

föräldrarna deras egen roll och återstärker deras känsla av föräldraskap i sjukhusmiljön. 
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Föräldrarna beskriver att de behöver uppmuntran och positiv återkoppling på sitt 

föräldraskap, därför att de kontinuerligt måste lära sig nya saker under vårdtiden. Även 

föräldrar som verkar anpassa sig väl kan känna sig isolerade och ensamma eftersom de 

tillbringar hela dagarna med sitt barn på sjukhus. Föräldrarna säger att det är viktigt att 

sjuksköterskorna fortsätter uppmärksamma hela familjens situation, även när de funnit 

sin nya roll och verkar nöjda. Föräldrarna anser också att ansvaret till initiativet av 

kontakt mellan föräldrar och vårdare förväntas komma från sjuksköterskorna (Hopia, et 

al. 2005).  

 

Lugn vårdmiljö 

 
Det framkommer att föräldrarna upplever att vårdmiljöns utformning och klimat 

påverkar om de uppfattar vården av det cancersjuka barnet som god. Faktorer som hög 

ljudnivå, brist på avskildhet och utrymme, obekväma sängar samt otillräckliga 

möjligheter för föräldrar som vill stanna över natt leder till frustration. Detta motverkar 

upplevelsen av en god vård. Känslan av att vara obekant med praktiska aspekter som 

parkering eller att inte hitta i lokalerna skapar stress över att inte kunna kontrollera 

situationen. Detta påverkar också föräldrarnas upplevelse av vården (Jackson, et al. 

2007). 

 

I artiklarna av Enskär och von Essen, (2000) von Essen, et al. (2002) och Jackson, et al. 

(2007) beskrivs det att föräldrarna tycker att barnets möjlighet till sysselsättning är en 

viktig del av barnets upplevelse av sjukhus tiden. Föräldrarna anser att det är god vård 

om barnet har något att göra på sjukhuset och får tid att leka mellan behandlingarna. 

 

Föräldrarna säger att i klimatet på avdelningen bör det finnas utrymme för såväl sorg 

och tårar som lycka och skratt. Ett stödjande avdelningsklimat minskar risken för att 

familjen blir isolerad från andra familjer och livet utanför sjukhuset. Det är då också 

enklare för andra familjemedlemmar att besöka sjukhuset samt för föräldrarna att ta 

kontakt med andra föräldrar på avdelningen. Enligt föräldrarna kan ett bra avdelnings  

klimat även förhindra att barnet och de vårdande föräldrarna blir hospitaliserade (Hopia, 

et al. 2005). En pappa beskriver det så här: ”The nurses didn’t sneak and the ward 

wasn’t a hospice at all, the nurses were optimistic, they were hard working. The ward 

had a pleasant atmosphere even though the children had a life-threatening 

illness.”(Hopia, et al. 2005, s.218) 

 

När föräldrarna och barn får vänta på hjälp i vården, uttalar de ett flertal gånger att 

personalen har för stor arbetsbelastning med stress och övertid. De tycker att detta 

motverkar deras känsla av god vård.  Föräldrarna är tacksamma och nöjda med den vård 

de får, men anser att det är ett problem att personalen inte har mer tid för dem (Jackson, 

et al. 2007). 

 

DISKUSSION 
 

Vi har valt att dela upp diskussionen i två delar, en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. 
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Metoddiskussion 

Syftet med studien är att beskriva föräldrar uppfattning om vad som är god vård i 

samband med behandling på sjukhus av det cancersjuka barnet. Valet av kvalitativ 

analysmetod lämpar sig utifrån syftet med vår studie. Genom att analysera kvalitativa 

artiklar och sammanställa dem i en ny helhet har vi fått ökad medvetenhet om denna 

grupp föräldrars uppfattning om god vård. 

 

Vi är medvetna om att vårt val av litteratur i bakgrunden delvis är av något äldre datum. 

Vi tycker dock att vår fakta hämtad från Enskärs (1999) bok är fortsatt aktuell. Hennes 

namn uppkom upprepande i olika sammanhang och vi uppfattade henne som en av de 

ledande inom området i Sverige. Även van Dongen-Melman et al. artikel från 1998 är ju 

äldre, men vi anser att värdet i innehållet är fortsatt stort och inte förändras över tid.  

 

Vi är anestesisjuksköterskor och söver barn i samband med strålning, cytostatika 

behandling samt vid andra cancerrelaterade undersökningar. De cancersjuka barnen 

återkommer under lång tid till dessa behandlingar och vi lär ofta känna hela familjen till 

skillnad från andra barn som sövs. Vårt ursprungliga intresseområde var att ta reda på 

vad cancersjuka barns föräldrar upplever är god vård i samband med att barnet sövs, vid 

dessa behandlingar och undersökningar. Vi valde att fokusera på föräldrar då vi 

upplever att de har stor inverkan på hur barnet reagerar i vårdandet. Den inledande 

sökprocessen tog lång tid och vi fann inga artiklar som svarande på detta fenomen. Vi 

läste även ett antal självbiografier, men hittade inte heller här tillräcklig dokumentation 

om anestesisituationen. Slutligen beslutade vi att vidga vårt syfte till att beskriva 

föräldrars uppfattning av god vård i samband med vårdandet av det cancersjuka barnet. 

Vi gjorde avgränsningen till vård på sjukhus för att kunna applicera det inom vårt 

arbetsområde. Valet av artiklar baserade på kvalitativ forskning gjorde vi eftersom 

upplevelser och känslor bäst beskrivs med denna metod. Artiklarna handlar om barn i 

åldrarna 0-18 år, trots att vi i vårt arbete, med få undantag enbart träffar barn under åtta 

år. Vi anser att resultatet berikas av detta. I vårt arbete möter vi cancersjuka barn från 

diagnos till uppföljning efter avslutad behandling och därmed valde vi att inkludera hela 

förloppet. 

 

Utifrån de träffar och utskrifter vi genomfört vid vår litteraturstudie, var det få vi kunde 

använda och som passade utifrån vårt syfte. Många artiklar vi läste var av kvantitativ 

metod och ett flertal belyste föräldrars copingstrategier och upplevelser som valdes bort. 

Trots de många funna artiklar i ämnet, resulterade det endast i de slutliga åtta som 

svarade på vårt syfte, vilket vi tycker är förvånande få. Vi har inkluderat en artikel av 

blandad metod, kvantitativ-kvalitativ, och enbart använt oss utav den kvalitativa delen, 

därför att vi tycker att den delen svarade väl på vårt syfte. Det är dock enbart tre 

mammor som medverkar, vilket sätter sin prägel på vårt resultat när vi hänvisar till 

dessa. Visst hade det varit önskvärt med en större och blandad grupp av intervjuade 

föräldrar, men eftersom vi hade svårt att finna artiklar inkluderade vi denna. Vår 

ursprungliga tanke var att enbart inkludera artiklar yngre än 10 år, men omvärderade 

detta under arbetets gång och har med en artikel från 1995. Trots att resultatet i artikeln 

är äldre tycker vi att det är värdefullt för vårt arbete. Vi inkluderade också tre artiklar 

baserade på ett större forsknings projekt. Dessa artiklar har samma frågeställning om 

vad föräldrar tycker är viktiga aspekter av god vård. Beroende av barnets ålder, 



 13 

beskriver föräldrarna skillnader av olika aspekter som är mest viktiga. Vi har inte tittat 

på denna skillnad utan fokuserat på vad föräldrarna uppfattar är god vård. 

 

Analysen enligt Evans (2003) metod med att strukturera och sortera nyckelfynd från 

artiklarna, har varit en tidskrävande process. Artiklarna och deras resultat har lästs 

igenom ett flertal gånger, för att kunna se sammanhang och ta fram nyckelfynd ur varje 

studies resultat. Det var med svårighet vi fick fram våra teman, eftersom gränserna 

mellan dem var flytande och överlappade varandra. Initialt hade vi fler teman, som 

under arbetets gång reviderades till de slutliga fem. 

 

I resultatet har vi tagit med en del av föräldrarnas berättelser av vad de tycker 

motarbetar en god vård. Vi gör det för att belysa hur de önskar att vården skall vara för 

att vara god.  Vi anser att föräldrarna framhåller viktiga aspekter av god vård genom att 

uttrycka vad som inte är god vård. 

 

Våra artiklar kommer från olika länder och beskriver föräldrars upplevelse om vad som 

är god vård av cancersjuka barn i västvärlden. Vi kan härmed inte säga att det är 

applicerbart i utvecklingsländer där vården kan ha en annan struktur. 

 

Resultatdiskussion 

 

Vid vår genomgång av materialet kom vi fram till att en väl anpassad information är det 

mest framträdande behovet för föräldrarna. En adekvat given information, med 

lyhördhet inför den enskilde förälderns behov och önskemål, resulterar i en mer 

tillfredställd förälder. Vi ser att föräldrarna vill ha en rak och ärlig information 

kontinuerligt och vi får inte glömma att de vill ha den upprepad, trots att vi träffar dem 

ofta. En bra given information leder i sin tur till att föräldrarna känner sig delaktiga, 

skapar en god kommunikation och vårdrelation med sjuksköterskorna. Genom denna 

kontakt får de större möjlighet till känslomässigt stöd av sjuksköterskor och andra 

vårdare. Eftersom vi i vår studie enbart tittat på vård i Europa, Kanada och Australien, 

tycker vi att det är intressant att föräldrarna i May-Ching Yiu och Twinn, (2001) studie 

från Hong Kong också beskriver behovet av information som viktig. Föräldrarna i 

studien vill ha information om sjukdom, behandling och prognos och ser det som en 

värdefull copingstrategi för att få kontroll över sin situation och minska osäkerhets 

känslan. De behöver även information angående vårdandet för att bli delaktiga i barnets 

omvårdnad. Kanske spelar det inte så stor roll vart i världen man bor, föräldrar i olika 

länder verkar reagerar likartat. 

 

I vårt arbete som anestesisjuksköterskor utgör vi för föräldrar och barn en perifert 

vårdande enhet. I vår studie har vi fått bekräftat att föräldrarna tycker det är av stor vikt 

att kommunikationen mellan de olika vårdenheterna är god. De känner en trygghet i att 

veta att alla vårdare känner till barnet och deras situation. Vi tror att en kontaktperson 

från barnets vårdande enhet är ett sätt att säkra denna vårdkedja. En enhetlig 

dokumentation och rapportering är också ett sätt att få information och kommunikation 

att fungera. 

 

Vi kan se i vårt resultat att föräldrarna vill ha en professionell sjuksköterska, som klarar 

av att ge barnet en god vård såväl tekniskt som medmänskligt. Artiklarna speglar hur 
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föräldrarna upplever lidande när deras barn har cancer. Exempelvis beskriver en 

förälder i Romaniuk och Kristjanson (1995) hur en sjuksköterska vårdar utan 

engagemang och hur detta leder till ett lidande för familjen. Det kan vara att vi som 

personal håller fast vid inarbetade rutiner, istället för att leva oss in i barnets och 

föräldrarnas tankevärld. Vi upplever att lidande för föräldrar och barn är framträdande i 

vårt resultat. Det känns intressant att se hur Erikssons (1994) tankar om lidandet 

framkommer tydligt.  

 

Föräldrarna uttrycker att det är krävande att träffa många olika vårdare initialt av 

barnets sjukdomstid. I vår vårdrelation som anestesisjuksköterskor, har vi nu lärt oss att 

kontinuitet med samma sjuksköterska är särskilt viktig i början av behandlings 

perioden. Lagerström och Bergbom, (2006) beskriver i sin artikel om patienters 

upplevelse av den perioperativa vården, hur patienter efterfrågar en specifikt utvald 

sjuksköterska som huvudansvarig för vården. De vill också känna att personalen runt 

dem arbetar i ett gott teamarbete. Vi känner oss styrkta i vår ursprungliga uppfattning av 

att vårdsituationen vid sövning av cancersjuka barn är annorlunda, jämfört med andra 

patient kategorier. Det krävs en lyhördhet och ett stort engagemang för att kunna möta 

dessa familjer så de får en tillfredställande upplevelse. 

 

Föräldrarna beskriver i Hopia, et al. (2005) att de ofta känner sig osäkra och hjälplösa i 

denna för dem nya situation. Föräldrarna vill bli delaktiga och vi ser hur viktig del 

informationen är, för att de skall kunna vänja sig vid sitt av sjukdom och behandling 

förändrade barn. Det som för oss som personal känns naturligt med infarter, katetrar och 

förändrat utseende, kan kännas främmande och skrämmande för en förälder. Även 

Roumaniuk och Kristjanson, (1995) beskriver vikten av samarbete mellan 

sjuksköterskor och föräldrar för att barnet skall få en god vård. Vi bör göra föräldrarna 

delaktiga i vården, genom att göra dem förtrogna med vår utrustning och hjälpa dem att 

hantera den med det de vill och behöver. Barnet skall också ha möjlighet att vara med 

bestämmande i sin egen vård. För att kunna vara det måste barnet ha viss kännedom om 

miljön och om vad som skall hända. Genom att besöka den vårdande enheten, i vårt fall 

operation eller strålenheten, i förväg har de en chans att uttala särskilda önskemål. Det 

kan vara hur barnet vill bli sövt, exempelvis i mammans eller pappans knä, eller på en 

annan plats. För oss små detaljer kan vara stora beslut för barnet och påverkar dess 

välbefinnande. Eriksson (1994) skriver om hur Nightingale beskrev hur sjuksköterskan 

kan skydda patienten från onödigt vårdlidande genom att inte kränka patientens 

värdighet utan bekräfta den och ge varje patient individuell vård. 

 

Vi kan se hur såväl psykisk som fysisk miljö påverkar föräldrarna i deras upplevelse av 

god vård. Familjen skall vistas långa perioder på avdelningen och vårt resultat visar att 

det är ett problem med att det inte alltid erbjuds avskildhet och enskilt rum.  Det fram-

kommer också att föräldrarna inte alltid får stanna över natt med barnet. Vi känner inte 

igen detta från våra svenska förhållanden inom sjukvården och är tveksamma till om 

denna del av vårt resultat är applicerbart hos oss i Sverige. Eftersom vården är centrerad 

till ett fåtal orter i Sverige ställer det krav på vårdmiljön. Föräldrar och barn vistas ofta 

långt hemifrån i samband med långa behandlingsperioder, långt bort ifrån släkt och 

vänner. I Sverige finns ett utbyggt system med patient hotell, där familjen har möjlighet 

att bo avskilt. Vi tycker det är viktigt att den enskilda familjens behov och önskemål får 

möjlighet att avgöra vart de skall tillbringa sin tid. Atmosfären på den vårdande enheten 
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har också stort inflytande på hur familjen upplever vårdtiden. Lagerström och Bergbom 

(2006) beskriver hur ett varmt och personligt avdelningsklimat påverkar känslan av god 

vård. En bra atmosfär på avdelningen karaktäriseras av att personalen introducerar sig, 

utför sina sysslor utan att visa stress samt är lugna, snälla, uppmuntrande och 

professionella. Detta resulterar i att patienten känner sig sedd och som en egen individ, 

vilket leder till ett inre lugn. Vi känner att detta är enkla och kanske självklara regler att 

efterleva, dock viktiga att påminna sig om framförallt i stressiga situationer.  

 

Temat Emotionellt stöd har fått en förhållandevis liten del i vårt resultat. När vi tänker 

tillbaka på vår indelning av teman under analysen, kan vi se att vi valt att gruppera in 

delar av vad som skulle kunna vara emotionellt stöd under andra teman. Ett exempel på 

detta är att anpassad information är en viktig del för att föräldrarna skall kunna bemästra 

sin nya livssituation (Hopia et al. 2005). Vi tycker det är svårt att särskilja emotionellt 

stöd då det ofta är en del i olika moment i vården. Kanske kunde vi ha gjort vår 

indelning av teman på ett annat sätt. 

 

I resultatet framkommer att föräldrarna upplever sin situation som känslomässigt tung 

och svår. Tillgången av emotionellt stöd är av största vikt, för såväl barn som föräldrar, 

för att de skall uppleva god vård. Enligt von Essen, et al. (2001) och von Essen, et al. 

(2002) kan samtal ges av antingen sjuksköterska, kurator eller psykolog. Det verkar 

vara av mindre betydelse med vem samtalet sker. Alla som möter familjen måste vara 

medvetna om detta och vara öppen för att ge stöd. Vi kan återigen se att professionell 

personal är ett krav för att kunna möta familjens behov. 

 

När vi läst artiklarna som ligger till grund för vårt arbete kan vi se att föräldrarna tvekar 

i sin negativa kritik när de får vänta på hjälp. De verkar inte våga uttala en klar negativ 

kritik mot personalen i vad vi upplever är en rädsla till att barnet skall få sämre vård. De 

ursäktar klagomålen med en förståelse till att personalen är stressad och överarbetad. Vi 

funderar på om resultatet påverkas av detta. Vi upplever att det är viktigt att barnen får 

den vård föräldrarna vill att det skall ha, trots de krav på hög effektivitet och låg kostnad 

som finns inom sjukvården. De ekonomiska kraven borde inte styra den viktiga vården 

av cancersjuka barn. 

  

Den kunskap som denna litteraturbaserade studie har gett oss, kan vi applicera i vårt 

arbete som anestesisjuksköterskor. Det skulle kunna användas som underlag för 

utarbetande av informationsmaterial till föräldrar och strategier för personal när de ger 

information. Vi tycker att det skulle vara intressant att även gå vidare och göra en egen 

undersökning. Det skulle kunna vara en kvalitativ intervju undersökning av föräldrar till 

cancersjuka barn, för att ta reda på vad de upplever är god vård när deras barn får 

anestesi upprepande gånger i samband med undersökningar och behandlingar på 

sjukhus.  
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Praktiska implikationer 
 

De resultat som framkommit skulle kunna leda till: 

 

- Att säkerställa en bra kommunikation mellan de olika vårdenheterna genom en 

enhetlig dokumentation med överrapportering samt en kontaktperson från 

barnets vårdande enhet. 

- Att i början av en behandlingsperiod av det cancersjuka barnet erbjuda 

kontinuitet av vårdpersonal genom att ett fåtal sjuksköterskor träffar familjen, 

helst en huvudansvarig. 

- Att låta barnet få den tid det behöver för att förbereda sig inför vård och 

behandling, inte heller låta kravet på effektivitet försämra omhändertagandet av 

barnet och dess familj.  
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Bilaga 1 

 

Översikt av analyserade artiklar 

 

 

 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod och 

urval 

Resultat 

1 .Titel: 
Understanding the 

supportive Care 

Needs of Parents of 

Children Whith 

Cancer: An 

Approach to Local 

Needs Assessment 
Författare: 
Kerr L.,Harrison 

M., Medves J., 

Tranmer J. &  Fitch 

M. 
Tidskrift: 
Journal of 

Pediatric 

Hematology/ 
Oncology Nurses, 

24(5),279-293 
Årtal: 
2007 
 

Föräldrar till barn 

med 

diagnostiserad 

cancersjukdom. 
 

Att erhålla information 

om föräldrarnas egen 

uppfattning av behov, 

för att utveckla rutiner 

och rekomendationer 

inom den regionala 

barnsjukvården. 
 

Mixad metod, där 

det initialt 

genomfördes en 

kvantitativ enkät- 

undersökning och 

tre månader senare 

en kvalitativ 

uppföljnings 
intervju. 
15 föräldrar från 

den östra delen av 

Kanada deltog i den 

kvantitativa delen. 3 

föräldrar 

medverkade  i den 

kvalitativa 

uppföljnings- 

intervjun. 
 

Fem tema av behov 

framkom i den 

kvalitativa intervjun: 
1.Information 
2.Känslomässigt stöd 
3.Information given 

med såväl barnet 

närvanrande som 

utan. 
4.Ekonomiska 
5.Stöd av hjälp från 

andra medarbetare. 
Vid uppföljnings-

intervjun talade 

föräldrarna om 

behovet av fortsatt 

informations behov 

genom hela 

sjukdomstiden.De 

uttalade ett behov av 

såväl muntligt som 

skriven information 

upprepande gånger. 

De hade också behov 

av känslomässigt stöd 

för att kunna 

bemästra barnets 

sjukdom. 
 

2. Titel: 
Child in hospital: 

family experiences 

and expectations of 

how nurses can 

promote family 

health 
Författare: 
Hopia H., 
Tomlinson P., 

Paavilainen E. & 
Åstedt-Kurki P. 
Tidskrift: 
Journal of Clinical 

nursing,14,212-222 
Årtal: 
2005 
 

Föräldrar till barn 

med en kronisk 

sjukdom som 

vårdas på 

sjukhus. 
 

Att ta reda på hur 

sjuksköterskor kan 

gynna familjens hälsa 

under barnets 

sjukhusvistelse. 
 

Kvalitativ metod, 

baserad på 

grounded theory.  
På två finländska 

barnavdelningar 

genomfördes 

intervjufrågor med 

29 föräldrar till barn 

med en kronisk 

sjukdom. De hade 

en cancerdiagnos 

eller någon annan 

kronisk sjukdom 

sedan minst sex 

månader. Barnen 

var under 16år. 
Intervjuerna gjordes 

2002 
 

Fem domäner 

framkom för att 

gynna familjens 

hälsa. 
1. Att återskapa 

föräldraskapet  
2.Att säkerställa 

barnets välfärd  
3.Att dela den 

känslomässiga 

bördan 
4 Att stödja den 

dagliga bemästringen 

av situationen   
5. Att skapa en 

förtrogen 

vårdrelation. 
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod och 

urval 

Resultat 

3.Titel: 
Pediatric Brain 

Tumor Patients: 

Their Parents` 
Perceptions of the 

Hospital Experience 
Författare: 
Jackson A., 
Stewart H., 
O´Toole M., 
Tokatlian N., 
Enderby K. & 
Miller J. et al. 
Tidskrift: 
Journal of Pediatric 

Oncology 

Nursing,24(2)95-

105 
Årtal: 
2007 
 

Föräldrar till barn 

under 18 år med 

diagnostiserad 

hjärntumör 
 

Att studera föräldrars 

upplevelser av 

sjukhusvistelsen av 

deras barn, för att få 

fram hur de bemästrar 

och anpassar sig.   

-Hur har din sjukhus 

erfarenhet varit hittills? 

 

En prospektiv 

studie, med 

intervjufrågor vid 

fyra tillfällen. Vid 

diagnos, sex 

månader, ett år samt 

två år senare. 

Urvalet var 53 

mammor och 

pappor till barn 0-18 

år, som vårdats på 

Royal Childrens 

Hospital, 

Melbourne mellan 

2001-2002. 

 

Vid diagnos fanns en 

hög nivå av beroende, 

som med tiden avtog. 

Ett stort 

informationsbehov 

kvarstod vid samtliga 

frågetillfällen.En god 

sjukhuserfarenhet var 

förknippad med 

förtroende och god 

kommunikation med 

personalen.  

Tema som framkom: 

1.Kommunikation 

2.Kvalité på 

vårdrelationen 

3.Information 

4.Vård 

5.Sjukhuset som stöd 

6.Sjukhus utrustning 

7.”Genomresan” 

8. Personalens stress 

4. Titel: 
The Parent-Nurse 

Relationsship From 

the Perspectiv of 

Parents of Children 

With Cancer 
Författare: 
Romaniuk K. & 

Kristionson L. 
Tidskrift: 
Journal of Pediatric 

Oncology Nursing, 

12(2)80-89 
Årtal: 
1995 
 

Föräldrar till barn 

med cancer. 
 

Att beskriva hur 

föräldrar upplever 

förhållandet med 

barnsjuksköterskor 

under sjukhusvistelsen 

av deras cancersjuka 

barn. 

Både föräldrars och 

sjuksköterskors vård 

undersöktes ur 

föräldrarnas perspektiv. 

 

Modifierad 

grounded theory. 

Data insamling 

gjordes via 

ostrukturerade 

intervjuer och 

deltagande 

observationer. 

Intervjuerna 

bandades. 

Urvalet var 16 

föräldrar till 10 barn 

från en 

barnonkologisk 

öppenvårds 

avdelning på ett 

stort sjukhus i 

Kanada 

 

En modell 

utarbetades, som 

beskriver föräldrars 

och sjuksköterskors 

förhållande i den 

gemensamma vården 

av det cancersjuka 

barnet, som vårdas på 

sjukhus. 
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod och 

urval 

Resultat 

5. Titel: 
What are the 

experiences of the 

child with a brain 

tumour and their 

parents? 
Författare: 
Soanes L., 
Hargrave D., 
Smith L. & 
Gibson F. 
Tidskrift: 
European Journal of 

Oncology Nursing, 

13(4),255-261 
Årtal: 
2009 
 

Barn med cancer 

och deras 

föräldrar. 

 

Att utforska 

erfarenheter hos barn 

med en hjärntumör och 

deras föräldrars 

erfarenheter av att bli 

vårdad på NHS-

trust/sjukhus 

 

Kvalitativ 

forsknings intervju. 

Under ett års tid 

genomfördes 

upprepade 

intervjuer för att ta 

reda på  

förändringar över 

tid. Dessa tog 1-2 

timmar.Det gjordes 

även semi-

strukturerade 

observationer för att 

se interaktionen 

mellan föräldrar-

vårdare samt mellan 

vårdare. 

Urvalet var 

föräldrar till barn 

som påbörjat första  

behandlingen mot  

hjärn- eller 

ryggmärgstumörer 

och som vårdatas på 

ett regionalt 

cancercenter i UK. 

Barn mellan 4 -16 

år var inkluderade.  

10 barn, nio 

mammor och nio 

pappor deltog. 

 

Fyra teman 

identifierades.  

1. Få och söka 

information. 

2. Hitta en väg 

igenom. 

3. Hur livet påverkas. 

4. Vem och vad 

hjälper. 

 

6. Titel: 
Important Aspects 

of Care and 

Assistance for 

Children With 

Cancer 
Författare: 
Enskär K. & 
Von Essen L.  
Tidskrift: 
Journal of Pediatric 

Oncology Nursiing, 

17(4),239-249 
Årtal: 
2000 

 
 

Cancersjuka barn, 

föräldrar till 

cancersjuka barn 

samt 

sjuksköterskor 

som vårdar 

cancersjuka barn. 

 

Att beskriva vilka 

omvårdnadsaspekter i 

vården som är viktiga 

för barn 8-12 år, för att 

de skall känna sig väl 

omhändertagna. 
Andra frågan var, om 

någon, vilken  hjälp de 

behöver utanför 

sjukhuset. 
 

Kvalitativ 

forsknings intervju, 

med 

innehållsanalys. 

Urvalet är 

svensktalande barn 

8-12 år med 

diagnostiserad 

cancersjukdom 

minst en månad.  25 

barn deltog. 

En förälder per 

barn, 25 mammor 

och sex pappor,  

samt 32 vårdare 

deltog. 

I Uppsala 1995, 

Linköping 1996. 

 

Följande tema 

identifierades:  

1.sysselsättning 

2. Klinisk kompetens 

3. Kontinuitet 

4. Familje deltagande 

5. Ärlig 

kommunikation 

6.Information 

7. Deltagande i beslut 

8.Tillfredställelse av 

basala behov. 

9.Social kompetens 

10.Tid 
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 Perspektiv Problem och 

syfte 

Metod och 

urval 

Resultat 

7.Titel: 
Important aspects of 

care and assictance 

for parents of 

children, 0-18 years 

of age, on or off 

treatment for 

cancer. Parent and 

nurse perceptions 
Författare: 
Von Essen L., 
Enskär K. & 
Skolin I. 
Tidskrift: 
European Journal of 

Oncology Nursing 

5(4),254-264 
Årtal: 
2001 
 

Föräldrar till 

cancersjuka barn 

samt 

sjuksköterskor 

som vårdar 

cancersjuka barn 
 

Vilka omvårdads 

åtgärder som är viktiga 

för att barn och 

föräldrar skall känna sig 

omhändertagna? 
Vilken hjälp, om någon, 

behöver du som 

förälder utanför 

sjukhuset? 
Sjuksköterskor 

tillfrågades utifrån en 

särskild förälder.  
 

Kvalitativ intervju 

med öppna frågor. 

De  bandades och 

skrevs ordagrant ned 

för hand. 
Frågorna följdes av 

uppföljningsfrågor 

när den föregående 

var avslutad. 
Intervjuerna tog 5-30 

minuter. 
Urvalet var 

barncancer centrat i  

Uppsala 1995 och  i 

Linköping 1996. 
Svensktalande 

föräldrar, en per 

barn, 0-18 år, med 

diagnostiserad 

cancer mer än en 

månad. 125 

tillfrågades varav 

114 medverkade. 83 

mammor och 31 

pappor. 
37 

primärsjuksköterskor 

till 121 föräldrar 

intervjuades. 
 

Följande tema 
framkom: 
1.Tillgänglighet 
2.Klinisk kompetens 
3.Kontinuitet 
4.Känslomässigt stöd 
5.Information 
6.Deltagande i 
vården 
7.Tillfälligt bistånd  
av  hjälp 
8. Att det egna  
barnet är väl 
omhändertaget 
9.Tid 
 

8. Titel: 
Important aspects of 

care and assistancer 

for children 0-7 

years of age being 

treated for cancer. 

Parent and nurse 

perception 
Författare: 
Von Essen L., 
Enskär K., 
Haglund K., 

Hedström M. & 

Skolin I. 
Tidskrift: 
Support Care 

Cancer, 10,610-612 
Årtal: 
2002 

 
 

Föräldrar till 

cancersjuka barn 

samt 

sjuksköterskor 

som vårdar 

cancersjuka barn. 
 

Vilka omvårdnads 

åtgärder är viktiga för 

att barn och föräldrar 

skall känna sig 

omhändertagna? 
Vilken hjälp, om någon, 

behöver du som 

förälder utanför 

sjukhuset? 
 

Kvalitativ intervju 

med öppna frågor. 

De bandades och 

skrevs ordagrant ned 

för hand. 

Uppföljnings frågor 

ställdes när den 

föregående var 

avslutad. 

Intervjuerna tog 5-30 

minuter. 
Urvalet var 

barncancercentrat i 

Uppsala och 

Linköping. 
Svensktalande 

föräldrar, en per 

barn, 0-7 år, med 

diagnostiserad 

cancer mer än en 

månad. 70 

tillfrågades, varav 57 

medverkade. 38 

mammor och 19 

pappor. 
28 sjuksköterskor till 

59 barn intervjuades. 
 

Följande tema  
framkom 
1.Sysselsättning 
2.Klinisk kompetens 
3.Kontinuitet 
4.Känslomässigt stöd 
5.Familjens 
deltagande 
6.Ärlig  
kommunikation 
7.Information 
8.Medverkan vid 
beslut 
9.Tillfredställelse  av 
grundläggande 
behov 
10.Social kompetens 
11.Att föräldrar blir 
väl omhändertagna 
12.Tid 
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