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Sammanfattning    
Idag överlever cirka 80 % av de barn som drabbas av cancer men fortfarande finns de 
barn som inte kan botas och där behandlingen övergår i en palliativ fas. Inom den 
pediatriska vården är det viktigt med ett familjeperspektiv vilket innebär att hela 
familjen ska involveras i barnets vård. Det är av stor vikt att dessa familjer får bra stöd i 
situationen vilket är viktigt att sjuksköterskan bidrar med. Problem kan uppstå när 
sjuksköterskan har svårt att förstå föräldrarnas situation och därmed blir det svårt att 
individanpassa det stöd som föräldern verkligen behöver. Syftet med uppsatsen är att 
beskriva föräldrars uppfattningar av att vårda sitt cancersjuka barn i den palliativa 
vården. Examensarbetet är en litteraturstudie där 10 artiklar analyserats och 
sammanställts. Resultatet utgörs av tre teman ”Kommunikation”, ”Behovet av stöd” och 
”Upprätthålla vardagen”. God och tydlig kommunikation är av största vikt för att 
föräldrar ska kunna känna sig delaktiga och involverade i sitt barns vård. 
Kommunikationen är en viktig grund i att föräldrar ska känna stöd och därigenom 
kunna bevara hoppet. Det är viktigt att föräldrarna får stöd från sjuksköterskan och 
övrig omgivning då de har fullt upp med sitt sjuka barn och att pussla ihop livets alla 
områden. I diskussionen fördjupas de mest framstående fynden ur resultatet med ny 
litteratur som förstärker och bekräftar de faktorer som verkar mest viktiga för de 
föräldrar som vårdar sitt cancersjuka barn i den palliativa vården. 
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INLEDNING 
Forskning inom barncancer går idag fort framåt och cirka 80 % av barnen med cancer 
överlever. Fortfarande finns det barn där behandlingen inte ger den effekt som önskas 
och vården övergår till en palliativ fas. Föräldrar till ett barn som drabbas av cancer står 
inför en ofattbar och chockartad situation i livet. När det inte längre finns någon botande 
behandling vänds livet upp och ner och föräldrarna ställs inför en svår och känslomässig 
tid. Vi har valt att studera föräldrars uppfattning av en sådan situation då den är väldigt 
känslig och sjuksköterskans bemötande samt förståelse är viktigare än någonsin. 
Författarna är medvetna om att familjen och föräldraskapet i dagens samhälle kan 
benämnas på olika sätt. I denna uppsats används termerna föräldrar och familj som de 
som står närmast barnet vilka nödvändigtvis inte behöver ha biologiska band till barnet. 
Sjuksköterskor kan möta cancersjuka barn och föräldrar i olika situationer och 
bemötandet är alltid en viktig del av sjuksköterskans profession. Ett av målen med 
studien är att öka kunskapen om hur föräldrar uppfattar att vårda ett döende barn och 
vilket stöd de önskar att få av sjuksköterskor. 
 
BAKGRUND 

Barncancer 
I Sverige drabbas drygt 300 barn och ungdomar varje år av cancer. Prognosen är relativt 
god och cirka 80 procent blir friska. Hos barn växer cancertumörerna snabbare och är 
mer aggressiva än hos vuxna men behandlingen är ofta mer framgångsrik hos barn 
(Socialstyrelsen 2013). Cancer uppstår genom att en av kroppens celler angrips. En 
sådan cancercell kommer att växa och okontrollerat börja dela sig, till slut kommer 
dessa celler att bilda en klump som kallas tumör (Bruun Lorentsen & Grov 2011, s. 
402). Barncancer är något mer förekommande bland flickor än hos pojkar och de 
vanligaste cancerformerna är leukemi och hjärntumör (Socialstyrelsen 2013). När ett 
barn drabbas av leukemi innebär det att cancerceller angriper benmärgen och stöter bort 
de friska blodkropparna. Dessa cancerceller sprider sig sedan vidare via blodet ut i 
kroppen (Gahrton, Hagberg, Hellström-Lindberg, Kimby, Lehmann, Samuelsson, 
Simonsson & Österborg 2008, s. 479). Vanliga symtom hos barn med leukemi är 
blåmärken, blekhet, infektioner och trötthet (Hagelin 2008, s. 348). Hjärntumör innebär 
att det bildas en tumör i hjärnan, oftast har de ingen förmåga att sprida sig genom 
metastaser (Bergenheim & Henriksson 2008, ss. 407, 419). Symtomen för hjärntumör 
kan variera mycket beroende på vart tumören sitter och på barnets ålder. Vanliga 
symtom kan vara huvudvärk, oförklarliga kräkningar, trötthet, balanssvårigheter och 
koncentrationssvårigheter (Hagelin 2008, s. 349).  
 

Familjecentrerad vård 
Det finns olika definitioner av vad en familj är, enligt Wright, Watson och Bell (2002, s. 
72) kan det definieras som ”en grupp människor som binds samman av starka 
emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i 
varandras liv”. Begreppet familj behöver inte bara innebära biologisk och genetisk 
samhörighet, äktenskap eller adoption. Det är upp till individen att avgöra vem som 
tillhör familjen vilket är extra viktigt att tänka på som sjuksköterska i mötet med 
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patienten (Wright, Watson & Bell 2002, ss. 72-73). Familjecentrerad vård innebär att 
praktiskt involvera och engagera familjen i barnets vård. Det kännetecknas av en god 
relation mellan vårdpersonalen och familjen då båda parterna tillsammans bär ansvaret 
för vårdandet (Mikkelsen & Frederiksen 2011). Enligt Dunst (2002) karaktäriseras 
familjecentrerad vård av ett arbetssätt som möter familjer med respekt och värdighet. 
Vidare menar Dunst (2002) att det är av stor vikt att vara flexibel, lyhörd och se till 
individen i mötet med familjen. Det är viktigt att förstå att både sjuksköterskans 
professionella kunskap och föräldrarnas vilja för engagemang är grunden för den 
familjecentrerade vården. De båda parterna är beroende av varandras kunskap för att 
kunna ge bästa möjliga vård och därav är god kommunikation en central grundsten. Om 
kommunikationen brister finns en risk att det blir oklarheter i ansvarsfördelningen vilket 
kan leda till att förtroendet mellan sjuksköterskan och familjen sviktar (Mikkelsen & 
Frederiksen 2011). Vidare menar Mikkelsen och Frederiksen (2011) att om 
sjuksköterskan och familjen inte kan enas kring barnets vård kan det hota 
sjuksköterskans professionella roll. På liknande vis kan familjen som närmast anhörig 
känna bristande förtroende till vården då de inte vet vad som förväntas av dem. Många 
familjer känner då ett behov av att ständigt ha kontroll över situationen vilket kan leda 
till stress (Mikkelsen & Frederiksen 2011). Även om sjuksköterskan och familjen är 
oense är det av stor betydelse att sjuksköterskan blir medveten om familjens känslor och 
oro och tar det på allvar. Det är viktigt att familjen blir en central roll även i barnets 
sjukvård då de är en central roll i barnets liv (Harvey & Ahmann 2014). 
 

Att vara förälder till ett barn med cancer 
Föräldrar till ett cancersjukt barn känner ofta ett ständigt krav att finnas för sitt sjuka 
barn och samtidigt hålla ihop vardagen med allt vad det innebär vilket leder till känslor 
som trötthet, ångest och frustration (Björk, Wiebe & Hallström 2009). Familjen är en 
nödvändig komponent i barnonkologin och föräldrarna i en studie uppgav att de ville 
vara delaktiga i sitt barns vård. Dock ville de inte ses som en resurs då det har visat sig 
att föräldrar har upplevt att de fått ta ett alltför stort ansvar i vårdandet (Kästel & Enskär 
2014). När ett barn drabbades av cancer upplevde föräldrar i en studie att tryggheten 
raserades, istället uppstod en känsla av ensamhet och osäkerhet (Björk, Wiebe & 
Hallström 2005). Vidare framkom det att föräldrarna fick en känsla av att de tappade 
fotfästet men kände sig tvungna att vara starka i strävan mot familjens överlevnad. I en 
studie av Woodgate (2006) beskrev föräldrar att cancerbeskedet upplevdes som en 
smärtsam och chockerande händelse i livet, de beskrev det som en konstant mardröm. 
Vidare upplevde föräldrarna att alla de drömmar och förhoppningar familjen hade i livet 
raserades och förmågan att hålla ihop familjen var väldigt svår (Woodgate 2006).  
 
Föräldrar upplevde i en studie att livet blev begränsat då det var många aktiviteter som 
inte kunde genomföras som familj på grund av det sjuka barnets infektionsrisk (Björk, 
Wiebe & Hallström 2009). Föräldrarna har även uttryckt att de önskat få tydligare 
instruktioner och bättre stöd i vårdandet av sitt barn, det är därför viktigt att tydliggöra 
vem som bär det yttersta ansvaret för barnets vård och därmed är ansvarig för att se till 
att föräldrarna får rätt information och instruktioner (Kästel & Enskär 2014). Föräldrar 
som hade ett cancersjukt barn upplevde att de inte hade så mycket tid över till sig själva 
eller tillsammans som par. Även om det ibland fanns tid till att komma iväg själva 
upplevde de att de inte kunde slappna av utan bar på en ständig oro över sitt sjuka barn 
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(Björk, Wiebe & Hallström 2009). Då minst en förälder ständigt behöver vara med det 
sjuka barnet kommer familjens ekonomi att bli påverkad vilket bidrar till ökad oro hos 
föräldrarna. Den föräldern som arbetar för att upprätthålla ekonomin känner sig ofta 
trött och utmattad då all ledig tid utanför jobbet går åt till det sjuka barnet och familjen. 
Föräldern som inte arbetar blir likväl utmattad på grund av engagemang och tid kring 
det sjuka barnet samtidigt som syskon och hushållsarbete också måste prioriteras 
(Björk, Wiebe & Hallström 2009). Vidare känner föräldern som arbetar en stor förlust i 
att inte kunna vara ständigt närvarande hos sitt sjuka barn (Woodgate 2006). I 
Ångström-Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg och Dahlqvists (2010) studie 
uppgav föräldrar en känsla av lättnad över att vara sjukskrivna från arbetet och 
därigenom kunna ägna tid till det sjuka barnet och samtidigt inte bli stressade över att 
behöva prestera på arbetet. 
 
I Björk, Wiebe och Hallströms (2009) studie beskrev föräldrarna att det kunde kännas 
avkopplande och tryggt att vara med barnet på sjukhuset då de inte behövde tänka på 
alla krav hemma och istället kunde lägga all tid och fokus på det sjuka barnet. Barnet 
blev första prioritet för föräldrarna men de uttryckte att de inte ville att syskonen skulle 
känna sig bortglömda. Då föräldrarna tyckte synd om det sjuka barnet upplevdes det 
svårt att sätta gränser och vara konsekvent vilket upplevdes lättare med syskonen 
(Björk, Wiebe & Hallström 2009).  
 
Ångström-Brännström et al. (2010) beskrev i sin studie att föräldrar upplevde sitt 
sociala nätverk som ett stöd och en tröst, de uppskattade den vänlighet och 
omtänksamhet men även den praktiska hjälp de fick. I en annan studie (Björk, Wiebe & 
Hallström 2009) framkom det att föräldrar kände sorg och frustration då människor i 
deras omgivning såsom arbetsgivare, släktingar och vänner inte förstod situationen och 
dess allvar. Föräldrarna upplevde även en besvikelse när människor de förväntade sig 
skulle höra av sig inte gjorde det. Vidare beskrev Björk, Wiebe och Hallström (2009) att 
föräldrar upplevde att deras vänner tog avstånd på grund av att de var rädda för att ge 
det sjuka barnet en infektion och familjen kunde lätt känna sig isolerade. I en studie av 
Pöder, Ljungman och von Essen (2008) framkommer det att det finns en risk att 
föräldrar till barn som drabbats av livshotande cancer själva drabbas av akut 
stressyndrom och på längre sikt posttraumatiskt stressyndrom. Det är därför av stor 
betydelse att föräldrarna får stöd under barnets behandling.  
 

Hopp som vårdvetenskapligt begrepp 
Hopp tillsammans med tro och kärlek utgör en helhet i vårdandet och för att förstå 
meningen med livet är det en grundläggande komponent. Hoppet är relaterat med 
framtiden och hur den förändras, hoppet ger kraft till människan att gå vidare i livet 
(Eriksson 1987, ss. 53-54). Att hitta hoppet i en tid av lidande och sorg verkar lindrande 
och stärker människans hälsa och välbefinnande. Hoppet kan beskrivas som antingen 
generellt eller specifikt då det specifika hoppet riktar sig mer mot ett visst mål där 
människan önskar en viss utgång. Hoppet hjälper till i strävan att uppnå ett visst mål 
och att se på framtiden trots den situation personen befinner sig i. Närstående kan finna 
hopp i att se positivt på framtiden och tro på en förbättring trots den ovisshet som råder. 
Hopp kan bidra till en känsla av kontroll vilket underlättar situationen (Benzein 2012, 
ss. 240-243). Sjuksköterskan möter dagligen patienter som befinner sig i en utsatt 
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situation och det är därför av stor vikt att hjälpa patienten bevara hoppet som en del i ett 
återhämtande. En viktig del i det är att vara en god lyssnare så att patienten känner sig 
trygg och sedd och på så vis kan bevara hoppet (Wiklund 2003, ss. 152-153).  
 

Sjuksköterskans ansvar 
När en familjemedlem drabbas av cancer drabbas hela familjen och de känner sig ofta 
hjälplösa i situationen. Många känner en stor rädsla över att förlora sin familjemedlem 
och det är då viktigt att familjen får rätt stöd (Cullberg Weston 2001, ss. 198-199). 
Sjuksköterskans främsta arbetsområden sammanfattas i fyra huvudområden, vilka är: 
”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande.” 
”Sjuksköterskan erbjuder vård till individen, familjen och allmänheten samt samordnar 
sitt arbete med andra yrkesgrupper” (International Council of Nurses (ICN) etiska kod 
för sjuksköterskor 2012). Sjuksköterskans möte med det sjuka barnet och dess familj är 
viktigt då de måste få känna sig väl omhändertagna. Varje familj hanterar krissituationer 
olika vilket sjuksköterskan måste vara uppmärksam på och möta varje familjs oro och 
tankar. För att familjen ska känna trygghet under sjukhusvistelsen krävs en ärlig och 
tydlig kommunikation mellan vårdpersonal och familj där det är viktigt att 
sjuksköterskan är uppmärksam och lyhörd för vad familjen behöver (Edwinson 
Månsson & Enskär 2008, ss. 34-37).  

Det är av stor vikt att sjuksköterskan är flexibel och följsam i mötet med familjen så att 
de tillsammans kan bygga upp ett förtroende då båda parterna behöver varandra för 
bästa möjliga vård för barnet (Edwinsson Månsson & Enskär 2008, s. 37). Det är enligt 
Svensk författningssamling (SFS) (1982:763) sjuksköterskans ansvar att patient och 
närstående får utförlig information om allt som berör patientens vårdande. Nordisk 
standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård (NOBAB 2006) beskriver 
olika punkter som styr barns rättigheter i vården varav en punkt handlar om 
information, den säger: ”Barn och föräldrar skall få information om barnets sjukdom, 
behandling och vård på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder. 
Åtgärder skall vidtagas för att minska fysisk och psykisk stress.”  

Enligt Björk, Wiebe och Hallström (2009) ansåg föräldrarna att det var viktigt att ha en 
god relation med vårdpersonalen samt att kunna ha en meningsfull dialog med dem, 
annars kunde de lätt känna sig isolerade. Wiklund (2003, s. 155) beskriver en 
vårdrelation som ett samspel mellan vårdare och patient där patienten kan känna stöd 
och får utrymme. En bra vårdrelation präglas av en ömsesidig respekt och tillit till 
varandra (Wiklund 2003, s. 156). Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) menar vidare att 
det är nödvändigt med en god kontakt mellan vårdare och patient för att hitta 
möjligheter att uppnå välbefinnande och kunna lindra lidande. Det är viktigt att 
involvera närstående i vårdandet, speciellt när det handlar om barn. Vårdpersonalen är 
beroende av att föräldrar finns närvarande och är delaktiga i sitt barns vård vilket är en 
förutsättning för att vården ska bli god. Därför är det viktigt att föräldrarna får stöd och 
omsorg (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 119-120). I Björk, Wiebe och Hallströms 
(2009) studie beskrev föräldrar vikten av att erbjudas stöd. De ansåg själva att det var 
svårt att be om stöd men uppskattade när det gavs. Föräldrarna uttryckte att de upplevde 
stöd när de kände sig respekterade av personalen (Björk, Wiebe & Hallström 2009). 
Vidare beskrev föräldrar det som stödjande och tröstande att få vara nära barnet på 
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avdelningen och involverade i barnets vård. Samtidigt var det viktigt att få vara 
tillsammans hela familjen och känna sig väl omhändertagna på avdelningen (Ångström-
Brännström et al. 2010). 

Det är av stor betydelse att som sjuksköterska våga vara öppen och följsam i mötet med 
patienten och dess närstående. Det innebär att så långt det är möjligt lägga sin 
förförståelse åt sidan och möta varje individ förutsättningslöst (Dahlberg & Segesten 
2010, s. 184). Vidare beskriver Dahlberg och Segesten (2010, s. 190) att en vårdande 
relation mellan vårdare och patient kännetecknas av ett fokus på patienten och ett 
professionellt engagemang från vårdarens sida. En vårdrelation kan aldrig vara 
enkelriktad utan sker i ett samspel mellan vårdare och patient även om fokus är på 
patienten (Dahlberg & Segesten 2010, s. 195).  Inom barnsjukvården är föräldrarna 
viktiga i samspelet då barnet själv inte alltid kan vara delaktigt på samma sätt i en 
vårdrelation. Familjen ses som en helhet och vårdarens relation med familjen har stor 
betydelse. Föräldrar som närstående behöver stöd och vägledning för att på bästa sätt 
kunna hjälpa sitt barn (Edwinson Månsson & Enskär 2008, ss. 34-35). 
 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär lindrande vård då det inte längre finns något bot för patienten. En 
viktig del i den palliativa vården är att lindra symtom, framförallt smärta, men det är 
även viktigt att erbjuda socialt, existentiellt och psykologiskt stöd för både patient och 
närstående. Målet är att försöka upprätthålla välbefinnande och god livskvalitet ända till 
livets slut (Nationella rådet för palliativ vård 2014). Det som kännetecknar ett palliativt 
förhållningssätt är en helhetssyn och att arbeta för att patienten ska kunna leva sista 
tiden med värdighet, oavsett diagnos och ålder (Cancercentrum 2012). När barn vårdas 
palliativt ser vården annorlunda ut. Världshälsoorganisationens (WHO) definition av 
palliativ vård för barn: 

 
• en total omvårdnad av barnets kropp och själv samt ett stöd åt barnets 

familj 
• en vård som börjar när sjukdomen är diagnostiserad och fortsätter oavsett 

om barnet får behandling mot sjukdomen 
• att vårdpersonalen utvärderar och lindrar barnets fysiska och psykiska 

smärta samt sociala konsekvenser 
• breda tvärvetenskapliga strategier som inkluderar familjen i syfte att få 

en så effektiv vård som möjligt, men som kan genomföras framgångsrikt 
även om resurserna är begränsade 

• en vård som kan ske både på sjukhus och i barnets hem. 
(Socialstyrelsen 2013) 

 
Som vårdpersonal i den palliativa vården för barn är det av stor vikt att ha god 
kompetens och kunskap i att kommunicera med barn då barn kan ha andra sätt att 
kommunicera på än vuxna. Det är även viktigt att försöka ge barnet en så normal vardag 
som möjligt (Socialstyrelsen 2013). Som förälder till ett cancersjukt barn i den palliativa 
fasen är det nödvändigt att få tid att sörja. Att få stöd både enskilt och tillsammans i 
grupp har visat sig ge en god verkan på föräldrars välbefinnande (Socialstyrelsen 2013). 
För att kunna göra den tid som återstår till något bra och betydelsefullt är det viktigt att 
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föräldern förstår och accepterar att de står maktlösa inför barnets död. Familjen måste få 
tillfälle att gå igenom och planera den sista tiden för att den ska kännas värdig och 
meningsfull (Hagelin & Edwinson Månsson 2008, s. 117).  
 

Barnet och döden 
I takt med barnets utveckling och mognad ändras även barnets förståelse kring döden. 
Denna förståelse börjar oftast utvecklas när barnet är i ålder från 5 år, innan dess har 
barnets svårt att se att döden är något beständigt (Dyregrov 2007, s. 11). När barnet är i 
förskoleåldern funderar de mycket kring livet och döden och ställer ofta existentiella 
frågor, de har svårt att acceptera att livet avslutas efter döden och tror att livet är 
återkalleligt (Hagelin & Edwinson Månsson 2008 s. 115). Barnet utvecklas snabbt och i 
tidig skolålder förstår de att döden är slutet på livet och att den drabbar alla. De funderar 
mycket kring orättvisa som till exempel hur goda människor kan drabbas av ondska. 
Barnens förmåga att visa känslor ändras i denna ålder och framförallt pojkar har ofta 
svårare att uttrycka sina känslor (Dyregrov 2007, s. 14; Hagelin & Edwinson Månsson 
2008 s. 116). I en studie av Jenholt Nolbris, Enskär och Hellström (2014) framkom det 
att syskon till barn som drabbats av cancer funderade mycket kring vad som skulle ske 
och sörjde över sitt syskon som fått diagnosen. De oroade sig för framtiden och en 
eventuell förlust av sitt syskon.  
 
I tonåren upplever många ungdomar att de har mycket existentiella tankar som kan 
uppge en känsla av hopplöshet och förvirring. Reaktionen på sorg är relativt lik de 
vuxnas men känslorna pendlar ofta upp och ner och de söker helst tröst hos en jämnårig 
vän. Gemensamt för barn i alla åldrar är att de måste få en chans att ta avsked, därför 
kan det vara av stor betydelse att skapa ett tillfälle där det ges möjlighet till det (Hagelin 
& Edwinson Månsson 2008, ss. 116, 118). Syskon till barn med cancer beskrev ett 
behov av att få prata om sina tankar och känslor kring sitt syskons diagnos och 
behandling, men även om döden då de kände sig förvirrade och inte visst något om vad 
som skulle ske (Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström 2014). 
 
PROBLEMFORMULERING 
När ett barn drabbas av cancer innebär det en stor kris för familjen. Föräldrarna hamnar 
i en situation som är oviss och svår att hantera och de ställs i den här situationen inför 
många svåra beslut som de förväntas att ta men kanske inte har så stor kunskap om. 
Föräldrar vill sitt barns bästa och därför kan de uppleva otrygghet och osäkerhet i olika 
beslutsfattanden. Då föräldrarna till ett barn med cancer är helt beroende av sjukvårdens 
kompetens i samband med barnets vård är det av största vikt att det skapas en god 
relation mellan familjen och vårdpersonalen för att underlätta det familjecentrerade 
vårdandet. Oavsett i vilket sjukdomsstadium som barnet befinner sig i är det alltid 
viktigt att familjemedlemmarna får det stöd som de behöver. Även om det alltid är svårt 
för föräldrarna att få beskedet om att deras barn drabbats av cancer så finns ofta 
någonstans ett hopp om ett tillfrisknande, ett hopp som många gånger gör att familjen 
orkar kämpa vidare. Det finns fortfarande situationer där sjukvården inte längre kan 
behandla det cancersjuka barnet och vården övergår i en palliativ fas. Det är viktigt att 
som sjuksköterska i möjligaste mån förstå hur föräldrar upplever och reagerar på 
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beskedet om att det inte längre finns någon botande behandling för deras barn. Denna 
kännedom är viktig för att kunna ge individuellt stöd och bemöta dem på bästa sätt. 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva föräldrars uppfattningar av att vårda sitt cancersjuka barn i den 
palliativa vården.  
 
METOD 
Uppsatsen är en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, ss. 203-220) modell. Genom att 
göra en litteraturöversikt kartläggs det kunskapsområde som finns idag inom ett visst 
område. De utvalda artiklarna granskas och sammanställs till nya delar för att sedan 
bilda en ny helhet. För att skapa en god struktur i den nya helheten är ett alternativ att 
utgå från teman som utformats från de olika delarna. För att få så bred kunskap som 
möjligt används både kvantitativa och kvalitativa artiklar (Axelsson 2012, ss. 204, 212). 
 

Datainsamling 
Artiklarna som använts i arbetet söktes fram i databaserna Cinahl och PubMed. För att 
få fram användbara sökord tog författarna hjälp av MeSH termer, utöver de ord som 
fanns användbara har fritext använts. Genom att studera andra artiklar inom liknande 
ämne men som inte svarar an till vårt syfte har ytterligare sökord funnits. Sökord som 
använts är kopplade till barncancer, palliativ vård och föräldrars upplevelse, dessa 
presenteras i tabell 1.  
 
Inklusionskriterier: 

- Originalartiklar som är peer reviewed  
- Föräldraperspektiv 
- Studier som är genomförda i Europa och Nordamerika 
- Studier som inkluderar barn mellan 0-18 år 

 
Exklusionskriterier: 

- Artiklar äldre än 5 år 
- Studier som behandlar perioden efter barnets död 
- Artiklar som inte är skrivna på engelska 

 
 
Tabell 1. 
Resultat av sökningar. 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda 
 

Cinahl 
 

Childhood neoplasms 
Palliative care 
Parents 

 
5 

 
3 

 
Cinahl 

Pediatric palliative care 
Parents 
Cancer 

 
28 

 
3 
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Cinahl 

Pediatric palliative care 
Childhood cancer 

 
2 

 
1 

 
PubMed 

Childhood cancer 
Palliative care 
Parents 

 
9 

 
2 

 
PubMed 

Pediatric palliative care 
Parents experience 
Cancer 

 
11 

 
3 

 
Cinahl 

Family-centered care 
Childhood neoplasms 
Palliative 

 
1 

 
1 

 
Cinahl 

Childhood cancer 
Palliative care 
Parents 

 
3 

 
0 

 
Cinahl 

Parents 
Dying child 
Neoplasms 

 
2 

 
1 

 
PubMed 

Parents 
Communicate 
Death 
Child 

 
5 

 
2 

 
 
Samtliga artiklar i varje sökning granskades utifrån abstract och inkluderades eller 
exkluderades därefter. Det var 16 artiklar som blev utvalda varav 4 artiklar var 
dubbletter. De återstående 12 artiklarna lästes igenom och därefter kunde ytterligare två 
artiklar exkluderas då den ena var en litteraturöversikt och den andra var en studie som 
genomförts i Indien. Studien från Indien exkluderades då kulturskillnaderna ansågs för 
stora i ämnet som berördes. I en av de valda artiklarna hade barnen olika diagnoser 
såsom neurologiska sjukdomar, cancersjukdomar och andra livshotande sjukdomar. Vi 
har då valt att fokusera på föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancer. 
 

Dataanalys 
De 10 utvalda artiklarna analyserades enligt Axelsson (2012, ss. 212-214). Samtliga 
artiklar granskades noggrant samtidigt som stödanteckningar skrevs. För att få en 
överblick över artiklarna sammanställdes de i en översiktstabell och presenteras i bilaga 
1. Därefter granskades och analyserades artiklarnas resultat mer ingående för att hitta 
likheter och skillnader. Utefter dessa skapades en ny helhet som svarar an till syftet och 
ligger till grund för resultatet. För att skapa struktur i denna helhet framkom teman och 
subteman. Författarna använde färgpennor för att dela in materialet under olika teman 
och på så sätt få en tydligare överblick och se likheter och skillnader. 
 
RESULTAT 
Resultatet består av tre huvudteman med tillhörande subteman: Kommunikation, 
behovet av stöd och upprätthålla vardagen. Resultatet sammanfattas i tabell 2. 
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Tabell 2. 
Indelning i teman och subteman. 
Tema Subtema 
 
Kommunikation 

- Kommunikation med vårdpersonal 
- Kommunikation med barnet 
 

 
Behovet av stöd 

- Professionellt stöd 
- Socialt stöd 
- Hopp som ger stöd 

 
Upprätthålla vardagen 

- Att hålla ihop familjen 
- Att få vara hemma 
 

 

Kommunikation 
Kommunikation är en central och viktig del i den pediatriska vården, både mellan 
vårdare och familj men också inom familjen. God och ärlig kommunikation främjar tillit 
och skapas av en ömsesidig tillgänglighet från alla parter (Robert, Zhukovsky, 
Mauricio, Gilmore, Morrison & Palos 2012). 
 

Kommunikation med vårdpersonal 
God kommunikation mellan vårdare och familj är en förutsättning för att föräldrar och 
vårdare skall ha ett gott samarbete och därmed uppleva kontroll över situationen (Robert 
et al. 2012). I en studie av van der Geest, Darlington, Streng, Michiels, Pieters och van 
den Heuvel-Eibrink (2014) framkom det att föräldrar upplevde god kontakt med läkare 
och annan vårdpersonal samt att de gav tydlig information speciellt vid mötet då det 
framkom att det inte längre gick att bota barnets cancer. I en studie av Kars, Grypdonck, 
Beishuizen, Meijer van den Bergh och van Delden (2010) var alla föräldrar överens om 
att de kände stor osäkerhet kring barnets sjukdomsförlopp, hur lång tid barnet har kvar 
att leva samt i att ta beslut angående behandling.  
 
Enligt Inglin, Hornung och Bergstaesser (2011) och Kars et al. (2010) så föredrog 
föräldrarna att få tydlig och korrekt information kring sitt barns tillstånd trots att det 
kunde vara svåra nyheter. Relevant information bidrar till att föräldrar får en bättre 
grund att fatta beslut på (Price, Jordan, Prior & Parkes 2011), men även för att få 
förståelse för och en insikt i situationens allvar (Kars et al. 2010). I von Lützau, Otto, 
Hechler, Metzing, Wolfe och Zernikow (2010); Kars, Grypdonck och van Deldens 
(2011) studier framkom det att den mest förekommande faktorn till att föräldrar 
kommer till insikt om att det inte längre finns bot för barnets cancer är i samtal med 
vårdgivare. Price et al. (2011) menar att om kommunikationen är otillräcklig och 
framförs på ett okänsligt sätt från vårdgivaren bidrar det till en känsla av hjälplöshet och 
förvirring. En del föräldrar upplevde bristande information gällande olika professioners 
insatser vilket resulterade i att de blev överdrivet vaksamma över sitt sjuka barn som 
tenderade i en känsla av ångest (Robert et al. 2012). Föräldrarna i studien av Robert et 
al. (2012) hade en önskan om att inte behöva träffa så många nya vårdgivare i barnets 
palliativa fas. De värderade intimitet och förtroendefulla relationer med personalen och 
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uppskattade när de inte bara såg barnet som en patient. En sådan relation byggs upp av 
att vårdgivaren ger av sin tid, intresse, omtanke och omsorg. 
 
Föräldrar upplevde det påfrestande i en studie att tala om sitt barns diagnos och när det 
skedde en försämring. De uppskattade när de hade läkare och annan vårdpersonal 
tillgängliga för att kunna diskutera och ställa frågor kring situationen (Robert et al. 
2012; Inglin, Hornung & Bergstaesser 2011). Enligt Price et al. (2011) kände 
föräldrarna att det var viktigt för dem att få vara med i beslutsfattandet kring barnets 
vård trots att det kunde vara känslomässigt och svårt. Många föräldrar upplevde det 
positivt att vårdpersonalen tog deras åsikter på allvar och att de fick vara med i 
beslutsfattandet kring sitt barns palliativa vård (van der Geest et al. 2014). Vidare 
uppskattade många föräldrar när vårdpersonalen involverade dem och såg dem som 
experter på sitt eget barn och dess behov (Inglin, Hornung & Bergstaesser 2011). I en 
studie av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) upplevde föräldrarna att när besked 
getts att barnets cancer var obotlig överflyttades mycket av ansvaret för barnets sista tid 
i livet på föräldrarna. Många föräldrar upplevde att de inte längre fick någon vägledning 
och rådgivning från vårdpersonalen i vad som var bäst för barnet och hur den palliativa 
fasen kunde se ut. Trots att många föräldrar kände sig besvikna över att inte få den 
vägledning de önskade så uppskattade även många föräldrar att deras eget perspektiv 
ansågs viktigt för vårdpersonalen. 
 

Kommunikation med barnet 
När sjukdomsförloppet har övergått i en palliativ fas och barnets symtom blir alltmer 
påtagliga kan det bidra till psykisk påfrestning för föräldrarna. Vissa förändringar bidrar 
till en försämrad kommunikation mellan barnet och föräldrarna, det kan bli extra 
påtagligt vid vissa diagnoser såsom hjärntumör. Det handlar inte bara om att kunna tala 
och göra sig förstådd utan att även kunna kommunicera genom skrift eller andra 
hjälpmedel. Både barnet och föräldrarna upplevde frustration och ilska över att inte 
kunna kommunicera och förstå barnet (Zelcer, Cataudella, Cairney & Bannister 2010). 
Även i en studie av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) bekräftar föräldrar att de 
sörjde den ömsesidiga kommunikationen med sitt barn under den palliativa fasen och de 
upplevde att de förlorade en del av sitt föräldraskap.  
 
Många föräldrar upplevde det svårt att prata om döden med sitt döende barn trots deras 
vetskap om att barnen i många fall accepterat sin situation före dem. En studie påvisade 
att de föräldrar som valde att inte prata om döden med sitt barn ångrade det i efterhand. 
Orsaken till att de valt att inte prata om döden var förnekelse och att de inte ville 
förstöra hoppet (Zelcer et al. 2010). I en studie av Jalmsell, Kontio, Stein, Henter och 
Kreicbergs (2014) uttryckte föräldrarna att samtalet kring döden ofta togs upp av barnet 
själv och att barnet ofta var medveten om sin situation. Trots det valde många föräldrar 
att kommunicera med sitt barn om döden utan att använda ordet död. De tog ofta hjälp 
av berättelser genom sagor eller filmer för att komma in på samtalet kring döden, en del 
föräldrar upplevde att kreativa lösningar, såsom att rita teckningar fungerade väl, 
speciellt för de yngre barnen. Andra sätt för föräldrarna att komma in på samtalet om 
döden var genom att prata om släktingar eller vänner som gått bort, att prata om livet 
efter döden och genom praktiska förberedelser.  
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Att samtala om livet efter döden såg föräldrarna som tröstande för sitt barn, de upplevde 
det som viktigt att förklara för barnet att det inte skulle vara ensamt och bli försäkrad 
om att hela familjen en dag skulle återförenas. Även i en studie av Kars, Grypdonck och 
van Delden (2011) upplevde föräldrarna att barnet blev tröstat när de konstruerade en 
bild av hur livet kunde se ut efter döden. Vidare uttryckte föräldrar i studien av Jalmsell 
et al. (2014) att de i samtalet om döden med sitt döende barn ville vara ärliga och svara 
på barnets frågor och funderingar. Det framkom i studien att många av barnen hade ett 
behov av att förbereda sig inför döden såsom att berätta hur de ville ha sin begravning 
och förbereda presenter och gåvor till familjemedlemmar, de funderade även över vad 
som skulle hända med deras personliga saker. Föräldrarna upplevde att detta kunde vara 
en känslomässig förberedelse för barnet. I Kars, Grypdonck och van Deldens (2011) 
studie beskrev de föräldrar som hade barn, äldre än 8 år, att de undvek samtala om livets 
slut och planerade istället för en längre framtid än vad som var rimligt. Detta gjorde att 
föräldrarna blev oroliga över att barnen inte hade förstått situationens allvar och undvek 
därför att ta upp samtalet om livets slutskede då de var rädda att förlora barnets 
förtroende. Föräldrar i studien av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) beskrev att 
de i den allra sista tiden innan döden kände sig redo att släppa taget om sitt barn och 
stödja barnet in till döden. Efter att barnet hade dött kändes det meningsfullt för 
föräldrarna att de visste att de hade gett stöd och tröst till sitt barn. 
 
Föräldrarna i en studie betonade vikten av vårdpersonalens skicklighet i att tala om 
döden med barnet och önskade att de kunde erbjudas samtal om livets slutskede. Istället 
upplevde de att vårdpersonalen ibland undvek att samtala om döden med barnet (Robert 
et al. 2012). I en studie av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) upplevde dock 
föräldrarna det positivt att vårdpersonalen var öppna och ärliga med barnet och att de 
anpassade samtalet utefter barnets ålder och utveckling. Föräldrarna förstod att det var 
nödvändigt att informera barnet om att de inte kunde botas men de tyckte samtidigt att 
det var känslomässigt svårt att bevittna barnets reaktion på beskedet, en del barn höll sig 
lugna och andra fick ett totalt sammanbrott. I den situationen kände sig föräldrarna 
maktlösa vilket försvårade förmågan att trösta sitt barn. En del föräldrar kände också en 
maktlöshet i stunder där barnet drog sig undan och inte ville bli berörd eller störd. De 
flesta föräldrar förstod dock barnets reaktion och kunde se det som en del i den 
palliativa processen.  
 

Behovet av stöd 
Kommunikation var en viktig del för att föräldrar skulle kunna känna stöd. Behovet av 
stöd blev tydligt när föräldrar fått besked om att deras barn inte skulle överleva. Det var 
viktigt att de fick rätt och tydlig information kring förändringar och planering rörande 
barnet, det gav föräldrar en känsla av kontroll och upplevdes stödjande (Kars et al. 
2010). Om föräldrarna upplevde en känsla av att de inte längre kunde kontrollera sin 
situation kunde det leda till utmattning och att situationen kändes övermäktig (Kars, 
Grypdonck & van Delden 2011). 
 

Professionellt stöd 
I den palliativa fasen är föräldrarna helt fokuserade på sitt sjuka barn och glömmer ofta 
bort sitt eget välmående, därför är det viktigt att föräldrarna får professionellt stöd både 
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fysiskt och känslomässigt för att orka med situationen. Vårdpersonalen har en viktig 
uppgift i att hjälpa föräldrarna att ledas på rätt väg (Price et al. 2011). Föräldrar 
upplevde i en studie att de fått bra stöd från vårdpersonalen under barnets 
sjukdomsförlopp. Stöd upplevdes genom att vårdpersonalen fanns tillgänglig och tog tid 
med familjen samt var villiga att lyssna. Föräldrarna i en studie upplevde att de fick 
uttrycka sina känslor i mötet med vårdpersonalen vilket de uppskattade (van der Geest 
et al. 2014). Föräldrar till cancersjuka barn uttryckte ett behov av att få hjälp av en 
kontaktperson att samordna vården för sitt barn (Inglin, Hornung & Bergstaesser 2011). 
En del familjer fick hjälp av vårdpersonal med praktiska frågor och att organisera 
vården vilket de upplevde positivt, de flesta var även överens om att samarbetet mellan 
olika vårdgivare fungerade väl (van der Geest et al. 2014). I Inglin, Hornung och 
Bergstaessers (2011) studie studerades föräldrars upplevelse av att ha ett svårt sjukt 
barn där barnen hade olika diagnoser. Det framkom då att föräldrar till barn med cancer 
upplevde att det fanns mer etablerat stöd för dem än vad de andra föräldrarna upplevde. 
I den palliativa fasen är föräldrarna upptagna av att vårda sitt sjuka barn vilket kan leda 
till att resterande familj försummas. Följden blir att syskon kan känna sig bortglömda 
och inte få utlopp för sin egen sorg, vilket kan leda till psykisk instabilitet. Föräldrar 
önskade därför att hela familjen skulle erbjudas stöd i form av familjesamtal och 
rådgivning (Robert et al. 2012).  
 

Socialt stöd 
Det är av stor betydelse för familjens välmående att finna stöd från sin omgivning och 
framförallt bevara betydelsefulla relationer med släkt och vänner (Robert et al. 2012). 
Far- och morföräldrar och andra släktningar utgör ett viktigt nätverk kring familjen, de 
har en viktig roll i att avlasta föräldrarna av olika orsaker. Dels handlar det om att ta 
hand om syskon så att föräldrarna kan fokusera på det sjuka barnet men även för att 
föräldrarna ska få välbehövlig vila och egen tid. Det är även viktigt för föräldrarna att få 
tid för syskon, varandra och som familj (Price et al. 2011). För att föräldrarna ska kunna 
ta hand om sitt sjuka barn och fortsätta ett familjeliv utan att känslorna tar över har de 
en förmåga att skjuta upp sin sorg. En studie påvisade att de föräldrar som kommit till 
insikt om att deras barn skulle dö kunde tillåta sig att känna viss sorg. Föräldrar fann 
själva stöd och mening i att stödja och ge sitt sjuka barn ett värdefullt liv (Kars et al. 
2010). Även i Kars, Grypdonck och van Deldens (2011) studie beskrev föräldrarna hur 
de försökte behålla kontrollen genom att skjuta upp sorgen och tvinga sig själva att 
fortsätta upprätthålla en stabilitet för deras sjuka barns skull. Det var viktigt för många 
föräldrar att ha en positiv inställning för att upprätthålla hoppet i familjen, det blev 
därför svårt när andra människor runt familjen visade sin sorg eller ville diskutera livets 
slutskede med dem. Det tog mycket energi från föräldrarna att vägleda andra mot 
samma positiva inställning och om de inte lyckades valde de istället att ta avstånd från 
dessa människor (Kars, Grypdonck & van Delden 2011). 
 

Hopp som ger stöd 
Under sjukdomsförloppet är det viktigt att upprätthålla hoppet för att ge styrka till det 
sjuka barnet och familjen trots motgångar. I en studie upplevde föräldrar hopp så länge 
det fanns möjligheter att kunna bota barnet (Zelcer et al. 2010). Så länge barnet stod 
under behandling kände de hopp om en framtid och överlevnad, hoppet upplevdes som 
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en flykt från hot om förlust. Hoppet kunde förändras under sjukdomsförloppet och i den 
palliativa fasen övergå från hopp om överlevnad till hopp om stabilitet, långsam 
försämring, inget lidande och en fridfull död (Kars et al. 2010). I en studie av Kars, 
Grypdonck och van Delden (2011) uttryckte föräldrarna att de önskade en snabb 
utveckling i barnets sjukdomsförlopp när de började försämras allt mer. Fokus låg då 
istället på att ge tröst och tillgodose barnets välbefinnande. I beslutsfattandet om att 
fortsätta med starka cytostatika trots att det inte finns något bot för barnet eller låta 
behandlingen övergå till en lindrande palliativ fas så är hoppet tillsammans med ökad 
överlevnadstid och barnets livskvalitet mycket starka faktorer (Tomlinson, Bartels, 
Hendershot, Maloney, Ethier & Sung 2011). I en studie av Kars, Grypdonck och van 
Delden (2011) uttryckte föräldrarna svårigheter i att fatta beslut angående vården i livets 
slutskede och att de aldrig skulle förlåta sig själva om de inte hade försökt göra allt för 
att rädda sitt barn. Det som driver föräldrarna när barnet blir sjukt är ett stort behov av 
att konstant göra något betydelsefullt för det sjuka barnet och familjen. Föräldrar 
kämpar på uppdrag av sina barn för att hitta den bästa vården, det ger dem en känsla av 
kontroll över vad som händer. Ofta kämpar föräldrarna in i det sista för att hitta en 
mirakelkur för sitt barn och hoppet är det sista som överger dem (Price et al. 2011; 
Kars, Grypdonck & van Delden 2011).  
 
En del föräldrar var rädda att den döende processen skulle påskyndas om den 
psykologiska stabiliteten och den fysiska konditionen hos barnet försämrades. Därav 
försökte föräldrarna upprätthålla hoppet genom att skydda barnet, dels genom främjande 
av fysisk aktivitet och näringsrik kost (Kars, Grypdonck & van Delden 2011). 
Föräldrarna i en studie fruktade barnets försämring och processen som led till barnets 
död. I samband med försämring och döende undvek föräldrarna att konfronteras med 
barnets lidande och förtvivlan då de själva upplevde stor ångest över situationen (Kars 
et al. 2010). Hopp om barnets överlevnad kan ibland ta över föräldrarnas tankar vilket 
leder till att de kan ha svårt att släppa taget då känslan av förlust kan innebära att de 
bryter ihop. De föräldrar som hade svårt att släppa taget kring att barnet skulle dö 
förstod inte alltid att barnet behövde symtomlindrande behandling utan sköt det ifrån sig 
och försökte istället hitta nya behandlingar, de ville dock sitt barns bästa och led när 
barnet led (Kars et al. 2010; Kars, Grypdonck & van Delden 2011). Föräldrarna vågade 
inte sluta hoppas och leta efter botande behandling i rädsla för att gå miste om 
behandling som eventuellt skulle fungera. För att föräldrarna skulle inse att barnets 
cancer var obotlig och inget mer kunde göras krävdes tydliga bevis på att barnet var 
nära döden, såsom kraftiga symtom och stora förändringar i sjukdomsförloppet. När 
föräldrarna till slut kom till insikt upplevde de en viss lättnad över att kunna börja 
släppa taget och fokusera helt på barnets välbefinnande (Kars et al. 2010).  
 

Upprätthålla vardagen 
När ett barn drabbas av cancer så vänds livet upp och ner för hela familjen, det är då 
viktigt för föräldrarna att behålla en känsla av kontroll trots det kaos som uppstått. De 
kämpar för att bevara familjens funktion och upprätthålla den roll de har som föräldrar i 
familjen. De har en önskan om att fortsätta ha ett så normalt liv som möjligt för hela 
familjens välmående (Price et al. 2011). 
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Att hålla ihop familjen 
Det är en kamp för föräldrarna i att hitta en balans mellan att ta hand om sitt sjuka barn 
och möta sin egen och familjens sorg. De upplevde svårigheter med att klara av livets 
övriga uppgifter såsom arbete, ekonomi och syskon. Detta pussel hindrar föräldrarna 
från att bara kunna vara förälder och ägna tid åt sitt sjuka barn. Att vara förälder till ett 
dödssjukt barn innebär många utmaningar som de måste ta sig igenom vilket kan väcka 
många känslomässiga reaktioner såsom rädsla, utmattning, ångest, skuld, stress och 
isolering (Zelcer et al. 2010). I Robert et al. (2012) studie ville föräldrarna så långt det 
var möjligt att barnet skulle fortsätta skola och aktiviteter trots sjukdom, de uttryckte 
även att det var viktigt med det engagemang som lärare och vänner bidrog med. I en 
studie av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) upplevde föräldrar att deras sjuka 
barn njöt och mådde väl när de fick fortsätta med vardagliga aktiviteter och träffa sina 
vänner. Föräldrarna uttryckte att när barnen var glada så kunde de för en stund glömma 
bort hotet om förlust och njuta av att barnet njöt. Det var viktigt för föräldrarna när 
barnet kunde vara sig själv och visa den identitet som de hade när de var friska, många 
föräldrar upplevde att de inte längre riktigt kände igen sitt barn. Det blev viktigt för 
föräldrarna att skapa minnen som speglade barnets sanna identitet men samtidigt så 
bidrog dessa minnen till en förståelse över den enorma förlust som skulle komma att 
ske. En del föräldrar funderade över hur deras föräldraroll skulle se ut efter det att 
barnet hade dött, de föräldrar som bara hade ett barn funderade över om de fortfarande 
kunde kallas föräldrar om deras enda barn dog (Kars, Grypdonck & van Delden 2011).  
 
En studie av Price et al. (2011) påvisade att en del föräldrar kände stor sorg över att livet 
som de hade, togs ifrån dem när deras barn drabbades av cancer. Helt plötsligt kretsade 
hela livet kring det sjuka barnet och dess omvårdnad och alla beslut togs av hänsyn till 
situationen. Föräldrarnas huvudfokus var att barnet skulle må så bra som situationen 
tillät, de gjorde allt för att skydda sitt barn från ytterligare smärta och skada. I Price et 
al. (2011) studie framkom att föräldrarna intog olika roller i familjen även om allas 
fokus var barnets välbefinnande. Mödrarna var oftast de som engagerade sig mest i 
barnets vård men var även de som tog störst ansvar för hushållet och syskon. Fäderna 
intog en mer försörjande roll och tog ansvar för familjens ekonomi och trygghet. Vidare 
framkommer det i studien av Kars, Grypdonck och van Delden (2011) att föräldrarna 
fick kraft av att ha rutiner i det dagliga livet och därmed klara av de arbetsuppgifter som 
föräldraskapet kräver. För att föräldrarna inte skulle bryta ihop var det viktigt att försöka 
hålla sig upptagen då främst med att ge barnet tröst och välbefinnande. Många föräldrar 
upplevde det påfrestande att hela tiden vara närvarande hos sitt sjuka barn men det var 
dock möjligt genom villkorslös kärlek.  
 

Att få vara hemma 
Många föräldrar har en önskan om att kunna vårda sitt barn hemma i den palliativa 
fasen för att barnet ska känna trygghet och kunna dö i sitt eget hem omgiven av familj 
och vänner. Föräldrarna vill vara de som vårdar barnet primärt i hemmet under hela 
slutfasen, de upplever dock en del hinder i att vårda barnet hemma. Dels den medicinska 
delen såsom optimal symtomlindring, att kunna kontrollera och hantera anfall samt 
symtom. De ser även svårigheter i att klara av de ekonomiska och praktiska delarna. 
Dessa hinder underlättas med den hjälp som sjukvården ger när barnet är inneliggande 
på sjukhus (Zelcer et al. 2010; Inglin, Hornung & Bergstaesser 2011). De föräldrar som 
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erbjudits vård i hemmet och accepterat det upplevde att vården hade god kvalitet (von 
Lützau et al. 2010).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203-220) valdes som metod för uppsatsen då 
upplägget var tydligt att följa. Nordisk forskning kring det valda ämnet var begränsad 
trots att det forskats mycket kring barncancer i Sverige. Detta gjorde att författarna 
upplevde kunskapsluckor vad gällde den pediatriska palliativa fasen. Kunskapen skulle 
kunna ha blivit bredare om författarna valt att göra en empirisk studie eller en 
litteraturstudie baserat på exempelvis biografier som bygger på föräldrarnas egna ord. 
Utifrån författarnas tidbegränsning ansågs litteraturstudie baserad på artiklar som den 
mest lämpliga metoden. I datainsamlingen tidsbegränsades urvalet till 5 år då forskning 
inom barncancer går fort framåt och utvecklas hela tiden, därmed utvecklas även 
vårdpersonalens erfarenheter och kunskaper kring att vårda barn inom onkologin. 
Författarna tror dock att upplevelsen av att ha ett cancersjukt barn inte förändrats 
märkbart över tiden, däremot tror författarna att ökad kunskap och erfarenheter från 
vårdens sida bidrar till ökad trygghet och bättre kommunikation. Både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar valdes ut för att få en så bred uppfattning som möjligt men även för 
att resultatet av sökningarna var begränsat. Det finns en medvetenhet om att 
familjeperspektivet kan innebära många vinklingar från olika parter såsom syskon, 
föräldrar och mor- och farföräldrar som står barnet nära. Resultatet begränsades till 
endast föräldrars uppfattningar då författarna ansåg det relevant och intressant för 
sjuksköterskan att få en bredare kunskap och förståelse över föräldrarnas situation då de 
är närmast ansvariga. 
 
Författarna är medvetna om att ämnet är specialiserat och finns inom barnsjukvården, 
dock är det många grundutbildade sjuksköterskor som arbetar inom pediatrisk vård 
idag. Dessutom är det inte ovanligt att barn vårdas på andra vårdavdelningar som inte är 
pediatriskt inriktade och den grundutbildade sjuksköterskan kan möta dessa barn även i 
öppenvården. Syftet med uppsatsen var att undersöka föräldrars uppfattningar och den 
kunskap som denna uppsats ger kan ge en bra grund för att bemöta föräldrar och 
familjer i sjukvården idag. Ett gott bemötande och förståelse är alltid en viktig del i 
sjuksköterskans arbete. 
 
Av de studier som bearbetats i resultatet har en artikel sitt ursprung från Sverige, en från 
USA, en från Canada, en från Tyskland, tre från Nederländerna, en från Schweiz och 
två från Storbritannien. Författarna valde att begränsa sökningen till artiklar från Europa 
och Nordamerika då dessa länder inte skiljer sig anmärkningsvärt inom sjukvården från 
Sverige. Författarna ser en brist i urvalet då det inte fanns många studier inom valt ämne 
från Sverige eller något av de nordiska länderna, dock påvisar de valda artiklarna 
liknande resultat trots att studierna är från flera olika länder. Detta talar mycket för att 
situationen upplevs på liknande sätt i norden. Fler studier från Sverige hade varit 
önskvärt att inkludera i resultatet då det har forskats mycket inom barncancer i Sverige, 
dock hittade författarna inte många studier som behandlar föräldrars upplevelse av den 
pediatriska palliativa vården inom barncancer. Författarna valde att begränsa sig till att 
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skriva om den palliativa vården inom barncancer då det fanns en nyfikenhet i att se om 
det fanns en skillnad mellan upplevelsen av att vårda ett barn med cancer under 
behandling och att vårda barnet palliativt. Det finns dessutom mycket forskning kring 
upplevelsen att ha ett barn med cancer men författarna anser att det finns en 
kunskapslucka vad gäller upplevelsen under palliativ behandling. Ingen begränsning 
gjordes angående barnens ålder och därför inkluderades artiklar som gällde barn mellan 
0-18 år, dels på grund av begränsad forskning men även då författarna ville få en 
uppfattning om föräldraperspektivet för olika åldrar då ett barn alltid är ett barn för en 
förälder.  
 

Resultatdiskussion 
Syftet med denna uppsats är att beskriva föräldrars uppfattningar av att vårda sitt 
cancersjuka barn i den palliativa vården. I resultatet framkommer det att god 
kommunikation mellan vårdpersonal och familj är av stor betydelse för att vården ska 
bli så optimal som möjligt. Det framkommer även att det är viktigt med god 
kommunikation med barnet för att öka dess välbefinnande och trygghet. När det finns 
en god kommunikation bidrar det till ökad kontroll över situationen som kan upplevas 
stödjande. Även hoppet är ett stöd och verkar lindrande för många familjer där ett 
cancersjukt barn vårdas palliativt. Även om det framkommer viktiga delar ur resultatet 
som beskriver föräldrars uppfattningar om den pediatriska palliativa vården är det 
viktigt att sjuksköterskan alltid är medveten om att vården måste vara individuellt 
anpassad och att den upplevs på olika sätt. 
 
I resultatet beskriver föräldrar att hoppet är det sista som överger dem och enligt 
Eriksson (1987, ss. 53-54) så är hoppet förknippat med framtiden och ger människan 
kraft i livets med- och motgångar. Det framkommer i resultatet att hoppet ger styrka till 
hela familjen trots de motgångar som sjukdom innebär, vilket bekräftar vikten av att 
bevara hoppet i vårdandet. Resultatet beskriver även om hur hoppet kan förändras under 
sjukdomsförloppet, i början av cancerbehandlingen finns hopp om överlevnad och 
tillfrisknande men i en palliativ fas kan hoppet övergå till hopp om att slippa lidande. 
Benzein (2012, ss. 240-243) beskriver det specifika hoppet som att hoppas på en viss 
utgång. Även detta tyder på att hoppet kan förändras och se olika ut för olika 
situationer. I en studie av Granek, Barrera, Shaheed, Nicholas, Beaune, D’Agostino, 
Bouffet och Antle (2013) framkommer det återigen att hoppet kan se olika ut vid olika 
tidpunkter i livet, de talar om framtidsinriktat hopp och nutids-orienterat hopp. De 
föräldrar som hade ett framtidsinriktat hopp hade cancersjuka barn som fortfarande 
befann sig tidigt i sjukdomsförloppet och stod under behandling. I denna fas hoppades 
föräldrarna på framgång i behandling och att barnet skulle bli botat. De föräldrar som 
hade ett nutids-orienterat hopp var de som hade ett barn i den palliativa fasen, dessa 
föräldrar hoppades på att barnet skulle känna välbefinnande, slippa lidande och de tog 
en dag i taget. Det är viktigt att som sjuksköterska vara följsam i mötet med föräldrarna 
gällande hoppet och hur det förändras. För föräldrarna är det av stor betydelse att kunna 
känna stöd och bekräftelse från vårdpersonalen oavsett hur de hoppas på framtiden och 
dess utgång.  
 
Resultatet visar att det är av stor vikt att sjuksköterskan stödjer familjen under barnets 
sjukdomsförlopp. Flera studier i resultatet belyser vikten av ärlig, tydlig och god 
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kommunikation mellan vårdpersonal och familj för att inge trygghet och stöd. Det är 
viktigt att sjuksköterskan tar föräldrarna på allvar och försöker bemöta deras känslor 
och tankar samt involverar föräldrarna i barnets vård (Harvey & Ahmann 2014; 
Mikkelsen & Fredriksen 2011). Det är av stor betydelse att som vårdpersonal och 
föräldrar kunna samarbeta och respektera varandra i vårdandet av barnet, båda parter 
innehar viktig kompetens för att optimera barnets vård. Sjuksköterskan bidrar med en 
professionell kunskap som innebär medicinsk fakta och evidensbaserad vård. 
Föräldrarna är de som känner barnet allra bäst och har en viktig kunskap i att förstå och 
tolka barnets förändringar och beteenden, föräldrarna är också de som barnet ofta 
anförtror sig till och är trygga hos. Med denna kunskap som grund är det med stor fördel 
som vårdpersonal och föräldrar tillsammans ser sig som ett lag som ska ge barnet de 
allra bästa förutsättningarna (Giambra, Sabourin, Broome & Buelow 2014).  
 
Föräldrar känner stöd och trygghet i att ha en känsla av kontroll över situationen. För att 
föräldrar ska känna att de har kontroll är det viktigt att som sjuksköterska vara 
tillgänglig och ta tid att lyssna. Det är av stor betydelse för föräldrarna att de får 
uttrycka sina känslor och kunna ställa de frågor och funderingar de bär på. Enligt ICN:s 
etiska kod för sjuksköterskor (2012) är en av sjuksköterskans främsta uppgifter att 
lindra lidande och att erbjuda vård till både individen och familjen. I denna etiska kod 
blir det tydligt att sjuksköterskan inte bara ska fokusera på att ge god vård och stöd 
enbart till individen utan även till hela familjen. En familj är en enhet med väldigt stark 
samhörighet där medlemmarna ofta engagerar sig i varandras liv (Wright, Watson & 
Bell 2002, s. 72). Det är därför viktigt att en familj får vara tillsammans och engagera 
sig i varandra och som sjuksköterska är det av stor betydelse att se familjen som en 
tillgång och resurs som hjälper till att driva vården för det sjuka barnet.  
 
En viktig del som skiljer sig mellan när barnet är under behandling och ett barn som 
vårdas palliativt är att barnet inte kan botas vilket innebär att barnet befinner sig i en 
döende fas. I ett skede där barnet blir allt sämre upplevs det väldigt påfrestande för 
föräldrarna att tala om barnets situation och då är det viktigt att det finns vårdpersonal 
runt familjen som stöttar och lyssnar. Det är viktigt att sjuksköterskan anpassar 
informationen angående barnets situation på ett tydligt och anpassat sätt till både barn 
och föräldrar (NOBAB 2006). När barnets behandling övergått i en palliativ fas och 
inget bot finns är det extra viktigt att som sjuksköterska känna in och försöka förstå 
föräldrarnas och barnets upplevelse. Det var viktigt för föräldrarna att prata med sitt 
barn om döden men att de önskade mer stöd från vårdpersonalen i hur samtalet skulle 
utformas. För att barnet själv ska kunna bearbeta sorgen och förbereda sig på vad som 
ska hända behöver barnet involveras i samtalet, och resultatet visar att barnet ofta hade 
mer förståelse för sin situation än vad föräldrarna trodde. Vad författarna kan se av 
resultatet är att när föräldrar fått besked om att deras barn kommer att dö skjuter de 
sorgen ifrån sig och fokuserar på barnets välbefinnande den sista tiden. De föräldrar 
som väl kom till insikt om att inget mer kunde göras för deras cancersjuka barn 
upplevde en lättnad då de länge kämpat för att hitta ett botemedel. Föräldrarna upplevde 
då att de kunde fokusera på att ta tid med barnet den tid som var kvar.  
 
En studie av Kreicbergs, Lannen, Onelov och Wolfe (2007) beskriver föräldrars 
sorgeprocess efter att de förlorat ett barn i cancer. Tiden det tog att arbeta igenom sin 
sorg varierade mellan föräldrarna som deltog i studien men generellt tog det flera år att 
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bearbeta sorgen efter sitt barn. Studien presenterar ett par faktorer som underlättade 
bearbetningen för föräldrarna. En stor del av de föräldrar som delade sina problem och 
tankar med andra under barnets sjukdomstid upplevde det enklare att bearbeta sin sorg. 
Andra faktorer som var betydande för sorgeprocessen var att föräldrarna fick 
psykologiskt stöd från sjukvården under barnets sjukdomstid samt att man får 
rådgivning och möjlighet att diskutera barnets tillstånd med personal under barnets sista 
månad i livet. Författarna anser att studien av Kreicbergs et al. (2007) bekräftar vikten 
av professionellt stöd, tydlig kommunikation och ett bra samarbete mellan föräldrar och 
vårdpersonal under barnets hela sjukdomsförlopp. 
 
Det är tydligt i resultatet att föräldrar anstränger sig mycket för att hålla ihop vardagen i 
familjen vilket kan upplevas svårt och krävande, de vill att barnet ska kunna fortsätta 
leva sitt normala liv även efter att de fått sin cancerdiagnos. Detta bekräftas även i 
Björk, Wiebe och Hallström (2009) studie som inriktar sig på cancersjuka barn under 
behandling. Författarna kan inte påvisa att det finns någon skillnad i föräldrarnas önskan 
om att bevara vardagslivet i en behandlingsfas jämfört med en palliativ fas. I resultatet 
framkommer det att många föräldrars önskan är att ha möjlighet att vårda sitt barn 
hemma den sista tiden. Även om det finns många hinder så är de föräldrar som erbjudits 
palliativ vård i hemmet nöjda med vårdens kvalitet. Enligt Mikkelsen och Frederiksen 
(2011) innebär familjecentrerad vård att hela familjen kan vara involverade och 
engagerade i barnets vård. Att vårda sitt barn hemma innebär att hela familjen kan vara 
involverade och närvarande på ett naturligt sätt till skillnad från när barnet vårdas på 
sjukhus där det kan finnas vissa begränsningar för hur mycket familjen kan närvara. I en 
studie av Hansson, Kjærgaard, Schmiegelow och Hallström (2012) förstärks den 
positiva synen på hemsjukvård i den palliativa fasen. Det framkom att pediatrisk 
hemsjukvård i den palliativa fasen bidrar till ökad trygghet och livskvalitet för hela 
familjen förutsatt att professionell vård erbjuds i hemmet. Familjer beskrev att 
hemsjukvård verkade förebyggande mot stress och förstärkte det dagliga livet då 
sjukhusbesöken kunde minskas och de hade mer tid tillsammans som familj hemma. I 
resultatet framkommer det inte hur tillgänglig hemsjukvården är vilket kan bero på att 
det skiljer sig mycket åt beroende på var familjen bor. Tydligt är dock att hemsjukvård 
verkar positivt på livskvalitén både för barnet och familjen.  
 
SLUTSATSER 
Resultatet av denna litteraturstudie har gett författarna en ökad insikt och förståelse för 
föräldrars uppfattningar kring den pediatriska palliativa vården. Tydligt är att de viktiga 
faktorer som kommit fram ur analysen till resultatet har tydliga kopplingar till varandra. 
Det är viktigt att det finns en god och ärlig kommunikation mellan sjuksköterskan och 
föräldrarna vilket i sin tur verkar stödjande för föräldrarna och på så sätt hela familjen. 
Om familjen känner stöd i situationen bidrar det i sin tur till att kunna bevara hoppet 
och lindra lidande. Författarna upplever utifrån resultatet att behov av god 
kommunikation och stöd inte skiljer sig märkvärt mellan att vårda sitt cancersjuka barn 
under behandling och att vårda barnet palliativt men att behovet kan se lite olika ut 
beroende på vilken fas familjen är i.  
 
Det författarna hade önskat finna i tidigare forskning är mer beskrivande känslor hos 
föräldrarna under barnets palliativa fas. Det hade varit önskvärt att få en tydligare 
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förståelse för hur föräldrarna mår och känner, istället beskriver forskningen hur de 
uppfattar vården och livet runt omkring. Detta kan bero på att föräldrar har en förmåga 
att glömma bort sig själva och lägga allt fokus på sitt sjuka barn och att försöka hålla 
ihop vardagslivet. Ämnet författarna valt att studera är smalt men viktigt att belysa, 
därför är det önskvärt att vidare forskning bedrivs inom området och även barnets 
perspektiv hade varit intressant att studera.  
 

Kliniska implikationer 
• Att sjuksköterskan ständigt strävar efter att bevara hoppet hos både patient och 

familj samt är följsam när hoppet ändras. 
• Att sjuksköterskan är medveten om vikten av god och ärlig kommunikation med 

familjen.  
• Vikten av att involvera och göra föräldrarna delaktiga i vården av sitt barn. 
• Vikten av att ge stöd och erbjuda psykologiskt stöd för hela familjen både under 

den palliativa fasen men även efteråt. 
• Att våga finnas närvarande och prata om döden och andra svåra samtal med 

både barnet och familjen. 
• Om möjlighet finns, erbjuda hemsjukvård under den palliativa fasen.  
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BILAGA 1 

 
Artikel 

 
Design 

 
Syfte 

 

 
Metod (urval & 

analys) 

 
Resultat 

Palliative care of 
children with 
brain tumors: a 
parental 
perspective. 
 
Zelcer, S., 
Cataudella, D., 
Cairney, A.E. & 
Bannister, S.L. 
 
Archives of 
Pediatrics & 
Adolescent 
Medicine. 2010 
USA. 
 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
fokusgrupper. 
Tematisk analys. 

Syftet var att 
förstå hur 
föräldrarna 
upplevde den 
palliativa vården 
för deras döende 
barn. 

25 föräldrar till 17 
barn som dog deltog i 
studien. De delades 
upp i 3 fokusgrupper. 
Semistrukturerat 
frågeformulär 
användes. Urvalet av 
deltagande föräldrar 
skedde under 10 år på 
ett barnsjukhus i 
London. 

3 huvudteman fanns. 
Det första handlade 
om barnets palliativa 
process där 
föräldrarna upplevde 
det smärtsamt att se 
sitt barn tyna bort. Det 
andra var föräldrarnas 
kamp, fysiskt och 
känslomässigt. Det 
tredje var att vårda 
barnet palliativt 
hemma. 

Living through 
the death of a 
child: a 
qualitative study 
of bereaved 
parents’ 
experiences. 
 
Price, J., Jordan, 
J., Prior, L. & 
Parkes, J.  
 
International 
journal of 
nursing studies. 
2011 
Storbritannien. 
 

Tolkande 
kvalitativ 
tvärsnittsstudie. 
Djupintervjuer.  

Syftet var att 
utforska 
föräldrars 
upplevelse av att 
vårda sitt barn 
under hela 
sjukdomsförlopp-
et fram till dess 
död. 

18 mammor och 9 
pappor från totalt 16 
familjer deltog i 
studien, som hade haft 
ett barn som dött. 
Studien genomfördes i 
en del av 
Storbritannien, 
deltagarna hittades via 
barnsjukhus och 
barnhospice i den 
regionen. 
Djupintervjuer 
genomfördes med 
hjälp av en 
semistrukturerad 
intervjuguide.  

Föräldrarna kände ett 
stort behov av att göra 
något meningsfullt för 
sitt barn. 4 teman 
identifierades:  
- Guidning/ 
navigering. En känsla 
av att finna kontroll 
mitt i kaoset.  
- Försörjning 
Föräldrars olika sätt 
att engagera sig i sitt 
sjuka barn.  
- Skydda sitt barn. 
- Bevara familjen så 
normal som möjligt.  

Bereaved 
parents’ 
perspectives on 
pediatric 
palliative care. 
 
Robert, R., 
Zhukovsky, 

Kvalitativ 
intervjustudie 
med 
fokusgrupper.  
Explorativ 
textanalys. 

Syftet var att 
förstå sörjande 
föräldrars 
upplevelse och 
erfarenhet av den 
pediatriska 
palliativa vården. 

14 föräldrar från 9 
familjer deltog i 
studien. Alla hade haft 
barn som vårdats 
palliativt på ett 
cancercentrum. De 
delades upp i 3 
fokusgrupper där 

5 teman diskuterades i 
grupperna: 
Känslomässig omsorg, 
Kommunikation, 
Beslutsfattande, 
Andlig vård, 
Symtombehandling. 
Två extra teman 



 25 

D.S., Mauricio, 
R., Gilmore. K., 
Morrison, S. & 
Palos, G.R. 
 
Journal of social 
work in end-of-
life & palliative 
care. 2012 USA. 

föräldrarna 
uppmanades att 
reflektera över 
erfarenheter från den 
pediatriska palliativa 
vården.  

framkom under 
intervjuerna: Normer 
för vård, socialt stöd. 
De teman som 
föräldrarna uppfattade 
som viktigast var 
känslomässig omsorg, 
kommunikation, 
socialt stöd och 
normer för vård. 
 

Factors 
influencing 
parental 
readiness to let 
their child with 
cancer die. 
 
Kars, M.C., 
Grypdonck, 
M.H.F., 
Beishuizen, A., 
Meijer van den 
Bergh, E.M.M. 
& van Delden, 
J.M.M. 
 
Pediatric blood 
& cancer. 2010 
USA. 

Grounded 
Theory. 
Individuella 
öppna 
intervjuer. 

Syftet var att 
identifiera de 
viktigaste 
faktorerna som 
påverkar 
föräldrars position 
mellan att bevara 
och släppa taget. 

44 föräldrar deltog i 
studien, 23 mammor 
och 21 pappor till 23 
barn som vårdats 
palliativt. Individuella 
öppna intervjuer hölls 
i hemmet. Intervjuerna 
ägde rum mellan 1 år 
och 2 dagar innan 
barnet dog. 10 
föräldrar intervjuades 
efter barnets död. 
Artikeln är del av en 
större studie.  

Föräldrarna upplevde 
en osäkerhet kring 
barnets 
sjukdomsförlopp och 
tiden som var kvar. De 
kände sig osäkra i 
besluten kring sitt 
barns vård. De 
föräldrar som hade 
mer kunskap kring sitt 
barns behandling hade 
lättare att släppa taget. 
Hoppet upplevdes 
som en flykt från hot 
om förlust, men 
hoppet ändrades även 
med tiden. Från hopp 
om överlevnad till 
hopp om fridfull död. 
  

Palliative care 
for children and 
adolescents in 
Switzerland: a 
needs analysis 
across three 
diagnostic 
groups. 
 
Inglin, S., 
Hornung, R. & 
Bergstaesser, E.  
 
European 
journal of 
pediatrics. 2011 
Tyskland. 

Kvalitativ 
intervjustudie.  

Syftet var att 
undersöka behov 
och uppfattningar 
hos familjer som 
vårdar ett barn 
med livshotande 
sjukdom. 

Föräldrar som vårdat 
sitt barn på ett 
barnsjukhus i Schweiz 
inkluderades. 15 
mödrar från 15 
familjer deltog varav 5 
familjer vårdat ett 
barn med cancer. Vid 
analys togs olika 
teman fram.  
En del av en större 
studie. 

Huvudteman var 
kommunikation med 
vårdpersonalen och 
behovet av stöd. 
Föräldrarna ville 
gärna vara 
involverade i sitt barns 
vård och uppskattade 
när vårdgivare var 
ärliga. Föräldrarna 
uttryckte även vikten 
av stöd under den 
palliativa fasen men 
även efter barnets död. 
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Parents’ 
experiences of 
pediatric 
palliative care 
and the impact 
on long-term 
parental grief. 
 
van der Geest, 
I.M.M., 
Darlington, A-
S.E., Streng, 
I.C., Michiels, 
E.M.C., Pieters, 
R. & van den 
Heuvel-Eibrink, 
M.M.  
 
Journal of pain 
and symptom 
management. 
2014, USA. 
 

Kvantitativ 
studie. 
Retrospektiv 
tvärsnittsstudie 
Enkätundersök-
ning. Linjär 
regressions-
analys. 

Syftet var att 
undersöka 
föräldrars 
uppfattning om 
interaktionen med 
vårdpersonalen 
och hur 
symtombehand-
lingen fungerade i 
den pediatriska 
palliativa vården. 

89 föräldrar till 57 
sjuka barn deltog i 
studien. Föräldrar som 
förlorat ett barn i 
cancer mellan år 2000 
och 2004 valdes ut, 
via en pediatrisk 
hematolog/onkolog-
avdelning på ett 
barnsjukhus i 
Rotterdam, 
Nederländerna. 

Föräldrarna upplevde 
att de fått tydlig 
information, en bra 
kontakt med läkaren 
och fått vara 
engagerade under den 
palliativa fasen. De 
föräldrar som 
upplevde god 
kommunikation och 
kontinuitet med 
vårdpersonalen hade 
en kortare 
sorgeprocess. Längre 
sorgeprocess 
förknippades med 
ökade svårigheter med 
symtom hos barnen, 
mer oro och ångest. 

Factors affecting 
treatment 
choices in 
paediatric 
palliative care: 
Comparing 
parents and 
health 
professionals.  
 
Tomlinson, D., 
Bartels, U., 
Hendershot, E., 
Maloney, A-M., 
Ethier, M-C. & 
Sung, L.  
 
European 
Journal of 
Cancer. 2011 
Storbritannien. 
 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
Intervjustudie 
med förberett 
manus.  
 

Att beskriva vad 
som påverkar 
föräldrar och 
sjukvårdspersonal 
i beslutsfattandet 
när det gäller 
valet mellan 
kemoterapi eller 
stödjande 
pediatrisk 
palliativ vård. 

77 föräldrar till 
cancersjuka barn och 
128 vårdgivare som 
arbetade inom 
pediatrik onkologi 
deltog i studien. 
Deltagarna tillfrågades 
via en 
onkologavdelning på 
ett barnsjukhus i 
Toronto, Canada. 
VAS-skalan användes. 
Del av en större 
studie. 

Föräldrarna värderade 
faktorer som hopp, 
ökad överlevnadstid 
och barnets 
livskvalitet i valet av 
behandling för barnet. 
Vårdpersonalen 
värderade ekonomiska 
överväganden mer än 
föräldrarna men 
barnets livskvalitet 
stod i fokus även för 
dem. 



 27 

Children dying 
from cancer: 
parents’ 
perspectives on 
symptoms, 
quality of life, 
characteristics 
of death, and 
end-of-life 
decisions.  
 
von Lützau, P., 
Otto, M., 
Hechler, T., 
Metzing, S., 
Wolfe, J. & 
Zernikow, B.  
 
Journal of 
palliative care. 
2010 Canada. 
 

Kvantitativ 
studie. Semi-
strukturerade 
intervjuer. 

Syftet var att 
undersöka 
föräldrars 
upplevelse och 
erfarenheter av att 
ha ett barn som 
vårdats palliativt. 

De föräldrar som 
deltog hade förlorat ett 
barn i cancer mellan 
år 2005-2006. 48 
familjer var med i 
studien och utvaldes 
via olika pediatriska 
onkologkliniker i en 
region i Tyskland. 37 
intervjuer 
genomfördes med en 
förälder och 11 
intervjuer med båda 
föräldrarna. 

Det framkom att 
föräldrarna ville att 
den palliativa vården 
för sitt sjuka barn 
skulle ske i hemmet. 
De som haft palliativ 
vård i hemmet 
upplevde den som 
god. De allra flesta 
upplevde att barnet 
känt någon slags 
livskvalitet. De flesta 
föräldrar beslutade att 
inte vidta 
återupplivning av sitt 
sjuka barn i livets 
slutskede. 

On the Child’s 
Own Initiative: 
Parents 
Communicate 
With Their 
Dying Child 
About Death.  
 
Jalmsell, L., 
Kontio, T., 
Stein, M., 
Henter, J-I. & 
Kreicbergs, U.  
 
Death Studies. 
2014 USA. 
 

Kvantitativ 
studie. 
Frågeformulär. 
En öppen fråga 
analyserades 
med kvalitativ 
innehållsanalys. 

Syftet var att 
undersöka hur 
föräldrar 
samtalade om 
döden med sitt 
döende 
cancersjuka barn. 

Studien är en sekundär 
analys med samma 
deltagare som deltagit 
i den tidigare studien. 
Den tidigare studien 
undersökte om 
föräldrar talade med 
sitt döende barn om 
döden och om de 
ångrat att de i så fall 
inte gjort det. 
449 föräldrar deltog i 
studien, varav 251 var 
mödrar och 191 fäder 
och 7 som inte fyllt i 
vad de var. De 
inkluderande 
föräldrarna hade haft 
ett barn som dött i 
cancer under en 6-års 
period i Sverige. 

I studien framkom ett 
övergripande tema: På 
barnets eget initiativ. 
Många föräldrar valde 
att tala om döden utan 
att använda ordet död. 
På frågan hur de 
kommunicerade om 
döden med sitt barn 
framkom fyra 
kategorier: 1) Med 
hjälp av berättelser 
(sagor/filmer), 2) Tala 
om släktingar/vänner 
som dött eller att ärligt 
tala om döden, 3) Tala 
om livet efter döden, 
4) Förbereda sig för 
döden genom 
praktiska 
förberedelser.  
 

Being a parent 
of a child with 
cancer 
throughout the 

Kvalitativ 
tolkningsstudie. 
Individuella 
öppna djup-

Syftet var att öka 
förståelsen om 
livets slutskede, 
erfarenheter från 

Induktiv tematisk 
analys, analystekniker 
som är vanliga inom 
fenomenologisk 

Resultatet 
sammanfattas i fyra 
faser som 
identifierades i livets 
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end-of-life 
course. 
 
Kars, M.C., 
Grypdonck, 
M.H.F. & van 
Delden, J.J.M.  
 
Oncology 
nursing forum. 
2011 USA. 
 

intervjuer. 
 

föräldrars 
perspektiv.  

forskning har använts. 
42 föräldrar till 22 
barn deltog i studien, 
varav 22 var mödrar 
och 20 var fäder. De 
cancersjuka barnen 
var mellan 6 månader 
och 16 år. Deltagarna 
tillfrågades via fem 
olika pediatriska 
onkologiska center i 
Nederländerna. 

slutskede utifrån 
föräldrarnas 
perspektiv. 1) Att bli 
medveten om den 
oundvikliga döden, 2) 
Vad gör barnets liv 
roligare, 3) Hantera 
barnets försämring, 4) 
Att vara med sitt 
döende barn.  
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