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Sammanfattning 

Bakgrund: Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn under 15 år. Smärta är ett vanligt 

symtom vid barncancer och bra smärtlindring är en viktig aspekt av barnsjukvården, och 

sjuksköterskor spelar en viktig roll i smärtbedömning och smärtlindring hos barn på sjukhus. 

Föräldrar är de som känner barnet bäst och är därmed en viktig resurs för att skatta barns 

smärta. I familjecentrerad omvårdnad är det viktigt att det finns en relation mellan 

vårdpersonal och familj där båda parterna deltar i ansvaret för barnets hälso- och sjukvård och 

låta föräldrar förespråka sitt barns bästa. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med 

cancer med särskilt fokus på barnets smärta. 

Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes i databaserna Medline och 

Cinahl. Sökningarna resulterade i 10 artiklar som svarade mot studiens syfte. 

Resultat: Under sjukdomstiden drabbades barnet av många symtom där det som föräldrar 

upplevde mest besvärande var smärtan. Att lära sig icke farmakologiska metoder för att 

minska smärtan var något som gjorde att föräldrar lättare kunde hantera barnets smärta. Det 

var viktigt för föräldrar att vara delaktig under barnets sjukdomstid. Stödet från anhöriga och 

närstående var också något som var viktigt. Föräldrar upplevde det som meningsfullt att få en 

bra relation till sjuksköterskor.  

Slutsats: Det finns en kluvenhet hos föräldrar i att vilja vara delaktig i sitt barns vård, 

samtidigt som delaktigheten kan få föräldrar att känna sig som orsaken till smärtan istället för 

att vara det stöd och ge den tröst de vill till sitt barn.  

Nyckelord: Barn, Cancer, Föräldrar, Smärta 
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Bakgrund 

Cancer 
Cancer är inte en sjukdom utan ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar med liknande 

biologiska egenskaper. I frisk vävnad regleras antalet celler så att de inte blir fler eller färre än 

vad som finns i vanliga fall. I cellen finns arvsmassa, DNA, som bestämmer cellens 

egenskaper. Vid cancer sker förändringar i de gener som finns i cellens DNA vilket det kan 

finnas flera orsaker till. Ett exempel kan vara att de gener som stimulerar tillväxt hos cellen 

muteras och blir till så kallade onkogener, som gör att cellen växer okontrollerat. Ett annat är 

att de gener som reglerar cellens tillväxt genom att sakta ned den, tumörsuppressorgener, 

muteras vilket gör att celltillväxten sker för fort (van Grepen, 2007). 

 

Barn och cancer 
Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn under 15 år. 2016 diagnostiserades 208 barn i 

Sverige med cancer och ca. 85% av alla barn som får cancer idag blir botade. Vanliga symtom 

vid cancer kan vara huvudvärk, illamående, trötthet, avmagring, feber och smärta 

(Socialstyrelsen, 2018). För att ställa diagnosen cancer krävs inte bara en misstänkt 

symtombild utan även många andra undersökningar. Vanliga undersökningar och 

provtagningar är; blodprov, urinprov, magnetröntgen, skiktröntgen, lumbalpunktion och 

ultraljud. När cancerdiagnos ställts behandlas ofta leukemier och lymfom hos barn med en 

kombinationsbehandling av olika sorters cellgifter. Cancer med solida tumörer behandlas ofta 

med en cellgiftsbehandling som kan kompletteras med mer lokala behandlingsmetoder som 

strålbehandling och operation för att avlägsna tumören (Scullion & Thompson, 2008). 

Cancerbehandlingen kan ofta ge kraftiga biverkningar där de vanligaste är; fatigue, smärta, 

illamående och matleda, vilket kan ge konsekvenser som ångest, psykiska och fysiska besvär 

(Linder & Seitz, 2017).  

 

Smärta 
Smärta kan beskrivas på många sätt. Ett sätt att beskriva smärta på är att det är ett fenomen 

bestående av fyra dimensioner; fysisk smärta, psykisk smärta, social smärta och existentiell 

smärta. Den fysiska smärtan handlar om aspekter såsom varaktighet, lokalisation, karaktär 

och utbredning (Bergh, 2014), vilket är den dimension av smärta som den här studien berör.  

 

International Association for the Study of Pain (2017) definierar smärta som; 

 
An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue 

damage, or described in terms of such damage. (...) The inability to communicate verbally 

does not negate the possibility that an individual is experiencing pain and is in need of 

appropriate pain-relieving treatment. Pain is always subjective. Each individual learns the 

application of the word through experiences related to injury in early life. 

 

Smärta är ett symtom, en obehaglig känsla som de allra flesta upplevt och som upplevs olika 

hos alla. Det går att kategorisera smärta på flera sätt. Ett vanligt sätt är att dela upp smärta är i 

akut smärta och långvarig smärta. Den akuta smärtan uppstår vid vävnadsskada orsakat av 

t.ex. en tumör, operation, trauma eller liknande och är övergående. Den långvariga smärtan 

kan definieras som den smärta som fortfarande är kvar efter 3-6 månader. De patologiska 

fynden vid långvarig smärta är oftast inte lika tydliga och ofta har smärtan då inte någon 

biologisk funktion (Werner & Leden, 2010). 
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Barn med smärta 
Det symtom som upplevs vara svårast vid cancer ur ett barns perspektiv är smärta, dels av 

själva cancern men även av behandlingar samt provtagningar (Enskär, Carlsson, Golsäter, 

Hamrin & Kreuger, 1997; Ljungman, Gordh, Sörensen & Kreuger, 2000; Twycross et al., 

2015). Bra smärtlindring är en viktig aspekt av barnsjukvården och föräldrar är en värdefull 

resurs för att skatta barns smärta. Föräldrars perspektiv tillsammans med bedömningsdata som 

erhållits från beteendeobservationsverktyg bör vara en nyckelkomponent i en fullständig 

smärtbedömning för spädbarn och småbarn. Otillräckligt hanterad smärta är en onödig 

belastning som förbrukar de resurser som behövs för återhämtning och läkande (Ellis, Virley 

O’Connor, Goodman, Blouin & Reid, 2002). Smärtsamma undersökningar är något som 

många barn med cancer regelbundet måste genomgå som en del i behandlingen. Att inte 

behandla smärtan kan få effekter på både kort och lång sikt (Twycross, Parker, Williams & 

Gibson, 2015). 

 

Smärtlindring vid akut smärta hos barn är ofta otillräcklig. Ett betydande antal barn på 

sjukhus får inte tillräcklig lindring för akut smärta orsakad av både medicinska och kirurgiska 

tillstånd och många barn upplever fortfarande otillräckliga smärtkontroller vid sjukhusvård.  

Smärtskattning hos spädbarn och mindre barn är beroende av beteendeskalor som kan vara för 

ospecifika för att noggrant identifiera smärta och som kan underrepresentera intensiteten av 

uthållig smärta. Paracetamol är det mest använda smärtstillande läkemedlet hos spädbarn och 

barn. Det minskar behovet av opioider, vilket resulterar i en lägre förekomst av 

opioidassocierade biverkningar (Groenewald, Rabbitts, Schroeder, Harrison, 2012).  

 

En förälders reaktion på barnets smärta påverkar barnets beteende vid smärta utifrån de 

normer för reaktion vid smärta i familjen. Barnet kommer att lära sig att hantera smärtan om 

föräldrarna uppmärksammar barnets smärta minimalt, om föräldrarna däremot 

uppmärksammar smärtan kommer barnet lära sig att det är bra att uttrycka sin smärta 

(Twycross, 2009). Föräldrar har en unik roll i att identifiera barnets smärta. Föräldrar och 

familjemedlemmar är de som känner barnet bäst och kan känna igen förändringar i barnets 

uppförande och sätt att vara (Stinson, 2009). När barn och föräldrar skattat barnets smärta har 

det visat sig att de ofta skattar graden av smärta likvärdigt (Khin Hla, Hegarty, Russell, 

Drake-Brockman, Ramgolam & von Ungern-Sternberg, 2014). 

 

Sjuksköterskor spelar en viktig roll i smärtbedömning hos barn på sjukhus, speciellt då 

sjuksköterskor är de som är vid barnets säng till stor del och har det primära ansvaret för att 

övervaka smärtan samt effekterna av smärtbehandlingen. Sjuksköterskor samlar och tolkar 

data, fattar beslut om dosering och tidpunkt för smärtstillande medel samt förmedlar 

information om effektiviteten av behandlingsplanen till resten av teamet som medverkar i 

behandlingen (Ellis et al., 2002). Det har visat sig att sjuksköterskors skattning av barns 

smärta ofta är lägre än vad barnet själv upplever (Khin Hla et al., 2014).  

 

Familjecentrerad omvårdnad  
Familjecentrerad omvårdnad är barnets och familjens professionella stöd genom en process av 

engagemang och deltagande för att stärka barn och föräldrar. Familjecentrerad omvårdnad 

kännetecknas av en relation mellan vårdpersonal och familj, där båda parterna deltar i 

ansvaret för barnets hälso- och sjukvård (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). Familjecentrerad 

omvårdnad identifierades som ett partnerskap som delar ett kärnvärde av ömsesidighet och 

gemensamma mål. Målet med familjecentrerad omvårdnad är att föräldrarna ska bli experter 

och ta ansvar för sitt barns vård och sjuksköterskor spelar rollen som rådgivare. För att 

definiera roller och ansvar i samarbetet, bör förhandlingar om barnets vård och vem som ska 
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ge den ske samt att föräldrarna får välja sin grad av medverkan. Betydelsen av familjestöd, 

behovet av känslomässigt stöd, och sjuksköterskors känslighet gentemot föräldrarnas 

individuella behov och ansträngningar för att lära känna familjen är viktigt. Att låta föräldrar 

förespråka barnets bästa intresse kan ses som ett sätt att underlätta föräldrarnas känsla av 

kontroll (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

 

Vid upprepade tillfällen har sjuksköterskor visat sig underskatta vikten av en familjs behov 

såsom behovet av information eller behovet av att vara nära patienten. Då familjemedlemmar 

i första hand oftast har insikt i patienternas preferenser kan de hjälpa sjuksköterskor att bidra 

till viktiga vårdbeslut. Information till familjemedlemmar ska skräddarsys för situationen och 

en broschyr kanske inte uteslutande tillgodoser behoven hos alla familjemedlemmar. Vissa 

familjer kan behöva utökad kommunikation, förtydligande och vägledning med information 

anpassad efter deras individuella behov för att bättre förstå olika situationer. Sjuksköterskor 

kan vägleda familjemedlemmarna genom ett strukturerat tillvägagångssätt för att 

tillhandahålla familjestöd samt bidra till att uppfylla familjens behov av information när 

någon i familjen drabbats av en livshotande sjukdom (Davidson, 2009). Sjuksköterskor möter 

patienter och deras familjemedlemmar i många olika miljöer där förhållningssättet har stor 

betydelse för hur samtalet genomförs. Genom dialog och möte med patienten och familjen ger 

och tar sjuksköterskor information, utför familjesamtal samt låter familjen medverka i 

vårdplaneringen. För att minska lidandet och öka välbefinnandet för patienten försöker 

sjuksköterskor ge kontakten en viktig innebörd och på så sätt få mötet att bli en 

omvårdnadsåtgärd (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).   

 

Problemformulering 

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Diagnosen kan innebära tuffa 

behandlingar som kan ge kraftiga biverkningar där smärta är en av dem. Studier har visat på 

att föräldrar är de som är bäst på att skatta barnets smärta och får därmed en viktig roll i 

smärtbehandlingen och barnets vård. Det är som sjuksköterska därför viktigt att få en djupare 

förståelse och kunskap om hur föräldrar till barn med cancer upplever vårdandet av sitt barn 

och hur smärtan barnet upplever kan påverka föräldrarna för att kunna ge ett professionellt 

bemötande till familjen och en god omvårdnad till barnet. 

 

Syfte 

Att beskriva föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med cancer med särskilt fokus på 

barnets smärta. 

 

 

Metod 

Design 

Studien är en deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar. En litteraturstudie som 

även kan kallas för forskningsöversikt, innebär en sammanställning av relevant vetenskaplig 

kunskap (Kristensson, 2014).  

 

Sökstrategi 
En systematisk databassökning gjordes för att hitta de artiklar som användes i studien. De 

databaser som användes var “Cinahl Plus with Full Text” och “MEDLINE”. Meningsbärande 

ord identifierades för att sedan översättas till engelska MeSH-termer med hjälp av Svensk 

MeSH. De meningsbärande ord som valdes var; Barn, Cancer, Föräldrar och Smärta. Med 
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hjälp av Svensk MeSH kunde dessa ord översättas till Child, Neoplasms, Parents och Pain. 

För att bredda sökningen användes även fritextordet Cancer. De meningsbärande orden blev 

till ämnesord som användes i sökningarna i båda databaserna. Orden kombinerades sedan med 

booelska sökoperatoren AND för att göra sökningen mer precis. Neoplasms och Cancer 

kombinerades med booelska sökoperatoren OR i databasen Cinahl.  

De begränsningar som gjordes vid databassökningarna var att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2008-2018, vara skrivna på engelska samt vara Peer-reviewed. Ingen 

begränsning till ålder eller kön på deltagarna gjordes. Resultaten av sökningarna ställdes 

samman i en sökmatris. Se bilaga 1. 

 

Urval 
Artiklar som kunde användas för att svara mot studiens syfte valdes ut vilket resulterade i 10 

artiklar. 

Pilotsökningar utfördes till en början för att sedan mynna ut i två sökningar som kom att bli 

relevanta för de artiklar som användes i studien. Utifrån de sökkombinationer som gjordes 

utfördes urvalet i tre steg. Författarna läste i steg ett 759 titlar. I steg två lästes 121 abstracts 

igenom. I det tredje steget lästes 29 artiklar i fulltext och utifrån de 29 artiklarna ansågs 8 

artiklar vara relevanta och svarade till studiens syfte. En manuell sökning gjordes utifrån 

referenslistor i artiklar som inte inkluderades till studiens resultat. Sökningarna resulterade i 

två artiklar.  

 

Inklusion- och exklusionskriterier gör det lättare att identifiera irrelevanta artiklar och finna 

specifika artiklar som är relevanta till studien för att besvara studiens syfte (Bettany-Saltikov 

& McSherry, 2016) Inklusionskriterium i den här studien var att artiklarna skulle innehålla 

föräldrars perspektiv och exklusionskriterier till studien var artiklar som beskrev 

sjuksköterskans perspektiv, perspektiv från annan vårdpersonal, artiklar som tog upp barnens 

perspektiv och review-artiklar.  

 

Granskning 

Utvalda artiklar granskades gemensamt av författarna. De kvalitativa artiklar som användes i 

studien granskades med hjälp av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering för 

kvalitativ forskning (SBU, 2014). För granskning av de kvantitativa artiklarna användes 

Forsberg och Wengströms (2016) mall för granskning av kvantitativa artiklar. De utvalda 

artiklarnas metod, syfte, forskningsetiska överväganden, resultat samt diskussion granskades 

för att bekräfta validiteten och reliabiliteten i de kvantitativa artiklarna samt trovärdigheten i 

de kvalitativa artiklarna (Forsberg & Wengström, 2016). Efter den gemensamma 

granskningen ansåg författarna att de utvalda artiklarna svarade på syftet samt hade tillräckligt 

god kvalitet och inkluderades därför i studien. Se bifogad artikelmatris, bilaga 2. 

 

Analys 
En innehållsanalys gjordes för att analysera artiklarna och sammanställa resultatet. Vid 

genomläsning av artiklarna kunde skillnader och likheter identifieras utifrån vilka kategorier 

som kunde utses (Kristensson, 2014).  

 

Samtliga kvalitativa artiklar lästes igenom av båda författarna enskilt för att få en överblick 

över analysenheter. Därefter diskuterades alla artiklarnas innehåll gemensamt för att sedan 

identifiera meningsbärande enheter, innehåll som är relevant för att kunna besvara studiens 

syfte, ur analysenheten. De meningsbärande enheterna sammanfattades och kondenserades 

ned till koder ur vilka likheter och skillnader kunde urskiljas och kategorier kunde 

identifieras. Kategorierna kunde sedan föras samman och slutligen kunde 4 huvudkategorier 
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identifieras; Känslomässig respons, Hanterbarhet, Försök till att ta kontroll och Att få stöd. 

Därefter kunde även underkategorier identifieras utifrån innehållet i kategorierna 

(Kristensson, 2014). De 9 underkategorierna som identifierades var; Föräldraupplevelser i 

förhållande till sjukdomens förlopp, Föräldraresponsen betydelse för oro och smärta, 

Smärtbedömning och hantering, Smärtlindring, Delaktighet, Leva i ovisshet, Strävan efter det 

normala, Stöd från närstående och Föräldrars relation till vårdpersonal. De kvantitativa 

artiklarna lästes sedan igenom. De delar i artiklarnas resultat som tycktes stämma överens 

med de huvudkategorier och underkategorier som identifierats, lades sedan in under 

respektive huvudkategori. Studiens resultat sammanställdes i en tabell för att få en 

överskådlig bild, se tabell 1. 

 

Förförståelse avser att veta, kunna och förstå saker om ämnet som ska studeras innan en 

studie påbörjas. Förförståelse kan grunda sig i bland annat tidigare erfarenheter och 

värderingar från tidigare händelser i livet (Priebe & Landström, 2012). 

Författarna till studien var medvetna om sin förförståelse och genomgående i studien har 

författarnas medvetenhet om förförståelsen och ett objektivt förhållningssätt varit centralt. 

 

Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen är ett internationellt styrdokument för medicinsk forskning där 

människor är inblandade, som är framtaget av World Medical Association. Styrdokumentet 

består av 35 punkter och syftar bland annat till att integriteten för studiens deltagare ska 

bevaras, rätten till självbestämmande, rätten till information, att gällande lagar skall följas och 

risken för att ta skada ska bli så liten som möjligt. Det finns även riktlinjer för publicering 

(Kristensson, 2014). 

 

En uppsats som skrivs på grundläggande eller avancerad nivå behöver inte formellt prövas 

etiskt av juridiska skäl. Det betyder inte att uppsatsen är fri från etiska ställningstaganden, 

granskning eller har lägre krav när det gäller forskningsetik (Kristensson, 2014). I den här 

studien har ett etiskt perspektiv funnits med. De 10 artiklar som använts i den här studien har 

samtliga värderats av författarna och alla har blivit godkända av en etisk kommitté eller 

granskade av en styrelse för forskning av mänskliga ämnen. 

 

Resultat 

Resultatet sammanställdes utifrån 10 vetenskapliga artiklar. Artiklarna bygger på studier som 

är gjorda med kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid analys av de artiklar som ingått i 

studien kunde 4 huvudkategorier identifieras med ett antal underkategorier (tabell 1). Till 

varje huvudkategori har en sammanfattning av kategorins innehåll gjorts. 

 

Tabell 1. Översikt av huvudkategorier och underkategorier 
De vetenskapliga artiklarna är numrerade efter den ordning som de presenteras i 

artikelmatrisen (bilaga 2). 

 
Huvudkategorier Underkategorier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Känslomässig 

respons 

Föräldraupplevelser i förhållande 

till sjukdomens förlopp 

   
 

X 

 
 

X 
 

X 

 
 

X 
 

X 

Föräldraresponsens betydelse för 

oro och smärta 

 
 

X 

 
 

X 
 

X 

   
 

X 
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Hanterbarhet  

Smärtbedömning och hantering  
X 

   
 

X 

     

Smärtlindring  
X 

      
 

X 

  

 

 

Försök till att ta 

kontroll  

Delaktighet 
  

 
X 

 
X 

   
 

X 
 

X 

 

Leva i ovisshet 
  

 
X 

 
X 

    
 

X 

 

Strävan efter det normala 
 

 
X 

 
X 

 
X 

    
 

X 

 

 

Att få stöd 

Stöd från närstående 
 

 
X 

      
 

X 
 

X 

Föräldrars relation till 

vårdpersonal 
 

X 
 

X 

     
 

X 
 

X 

 

 

Känslomässig respons 

Föräldraupplevelser i förhållande till sjukdomens förlopp 
Föräldrar uttryckte att beskedet att deras barn fått cancer kom som en chock. Till en början 

var föräldrar överväldigade, upplevde att det var svårt att komma till insikt och när de väl 

gjort det var det svårt att se ljuset i tunneln. De upplevde att allt gick mycket fort men med 

tiden när behandling påbörjades blev de allt mer hoppfulla (Ångström-Brännström, Engvall, 

Mullaney, Nilsson, Wickart-Johansson, Svärd & Lindh, 2015; Ångström-Brännström, 

Norberg, Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010). 

 

Föräldrar upplevde att de vanligaste symtomen hos barnet i början av sjukdomen var 

illamående, ledsenhet, orkeslöshet, slöhet och smärta. Föräldrar upplevde också att det 

vanligaste symtomet inte nödvändigtvis behövde vara de mest störande för barnet (Hedén, 

Pöder, von Essen & Ljungman, 2013). Det symtom som föräldrar upplevde svårast hos barnet 

var smärtan, framförallt i början av sjukdomstiden (Pöder, Ljungman & von Essen, 2010; 

Hedén et al, 2013). I två kvantitativa studier mättes de vanligaste symtomen mellan en vecka 

efter diagnos till fyra månader efter diagnos. Vid första mättillfället skattade föräldrar att 

smärtan hade en förekomst av cirka 80%. Vid mättillfället efter fyra månader bedömde 

föräldrar smärtans förekomst till cirka 50% (Hedén et al., 2013; Pöder et al, 2010). Föräldrar 

uttryckte en oro över de symtom som barnet drabbats av till följd av cancern samt de 

behandlingar barnet genomgick under sjukdomstiden. Risken för att komplikationer av den 

behandling barnet fått skulle kunna påverka barnets framtid och ge konsekvenser på lång sikt 

var något som bekymrade föräldrarna (Gårdling, Törnqvist, Edwinson Månsson & Hallström, 

2017; Ångström-Brännström et al., 2015).  

 

Föräldraresponsens betydelse för oro och smärta 
Många föräldrar försökte hålla sig positiva inför sina barn för att inte oroa barnet men kände 

sig oroliga inombords (Ångström-Brännström et al, 2015; Gårdling et al., 2017). På kort sikt 

kunde föräldrars självsäkerhet i att kunna hålla barnet lugnt få dem att själva känna mindre 

oro och ångest över situationen (Harper, Peterson, Uphold, Albrecht, Taub, Orom & Penner, 

2013). Föräldrar upplevde sig som experter på att tolka deras barns symtom och behov. De 

övervakade varje detalj av deras barns uppförande och kunde omedelbart märka förändringar i 
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barnets beteende och känslomässiga tillstånd (Björk, Wiebe & Hallström, 2009; Gårdling et 

al., 2017). 

 

Hanterbarhet 

Smärtbedömning och hantering 
När föräldrar som tränats av sjukvårdspersonal i att identifiera barnets smärta samt lära sig 

icke-farmakologiska behandlingsmetoder såsom distraktion inför olika ingrepp upplevde 

föräldrar att de lättare kunde hantera barnets smärta (Bettle, Latimer, Fernandez & Hughes, 

2018). Föräldrar som kände ett självförtroende i att kunna hantera sådana situationer upplevde 

inte de som lika traumatiska, vilket fick en positiv påverkan på deras egna psykiska mående 

på längre sikt (Harper et al., 2013).  

 

Smärtlindring 
Föräldrar uttryckte sig positivt till att använda icke-farmakologiska behandlingsmetoder men 

var tveksamma och ansåg att de hade begränsad kunskap om farmakologiska 

behandlingsmetoder. Trots utmaningarna att identifiera smärta beskrev föräldrar sin roll i 

farmakologisk hantering. (Bettle et al., 2018). Vissa föräldrar var bekanta med att 

rutinmässigt använda paracetamol ensam eller i kombination med opioider för att hantera sitt 

barns smärta. Andra var ovilliga att använda någon medicin alls, på grund av svårigheten att 

få barnet att ta mediciner och missuppfattningar om smärtstillande medel relaterat till oro 

(Bettle et al., 2018; Tenniglo, Loeffen, Kremer, Font-Gonzalez, Mulder, Postma & Tissing, 

2017). 

 

Försök till att ta kontroll 

Delaktighet 
Föräldrar önskade få vara delaktiga i behandlingen på olika sätt. Exempel på det var att få 

vara delaktig i beslutsprocess av läkemedel och att få vara mer delaktig i distraktion under 

behandling (Ångström-Brännström et al., 2015; Tenniglo et al., 2017). Ibland kände föräldrar 

att de behövde ta parti för sjukvårdspersonalen istället för barnet. Till exempel hjälpte 

föräldrar ibland till att hålla i barnet när han eller hon skulle utsättas för smärtsamma 

provtagningar eller behövde argumentera för en undersökning som behövde genomföras som 

barnet inte ville bli utsatt för (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014). Föräldrar upplevde då 

att de inte blev det stöd och den säkerhet för barnet som de ville vara (Darcy et al., 2014; 

Gårdling, 2017). 

 

Leva i ovisshet 
Under behandling försökte föräldrar skydda sina barn mot negativa händelser och störande 

moment. De hoppades att deras barn skulle få full återhämtning och inte ha alltför många 

negativa erfarenheter (Gårdling et al., 2017). Föräldrar var medvetna om att de var tvungna att 

vänta länge för att veta om behandlingen var lyckad, samt för att få veta om barnet fått fysiska 

och psykologiska komplikationer (Darcy et al., 2014). Föräldrar uttryckte en rädsla för att 

biverkningar skulle uppkomma senare i livet och upplevde en stor maktlöshet i ovissheten att 

inte veta vad utgången av barnets sjukdom skulle bli (Ångström-Brännström et al., 2015; 

Darcy et al., 2014; Gårdling et al., 2017). Det skapade en oro hos föräldrar och gjorde att de 

inte vågade planera framtiden (Darcy et al., 2014; Gårdling et al., 2017). 

 

Strävan efter det normala 

Det fanns en önskan om att få något som känns normalt i det dagliga livet i den ovanliga 

situation familjen befann sig i (Björk et al., 2009; Gårdling et al., 2017; Ångström-
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Brännström et al., 2015). Ett sätt att försöka hitta normalitet i livet var att bevara eller 

återfinna rutiner (Gårdling et al., 2017; Ångström-Brännström et al., 2015). Möjligheten för 

det sjuka barnet att få återgå till skolan var något som föräldrar upplevde som ett sätt att återfå 

normalitet i vardagen (Darcy et al., 2014). Barnets mottaglighet för infektioner hindrade 

ibland barnet från att utföra gemensamma aktiviteter tillsammans med sina klasskamrater, 

vänner och familj (Björk et al., 2009; Ångström-Brännström et al., 2015). 

 

Att få stöd 

Stöd från närstående 
Många familjer bodde på sjukhus långt hemifrån. Föräldrar betonade att den tid de kunde 

spendera tillsammans hemma som en familj och det stöd de fick från varandra i familjen var 

viktigt. Det praktiska stöd de fick från mor- och farföräldrar kunde vara att de tog hand om 

syskon hemma och hjälpte till att handla, laga mat, skjutsa till sjukhuset samt att de fanns som 

emotionellt stöd för föräldrarna (Björk et al., 2009; Ångström-Brännström et al., 2015). Att få 

hjälp och stöd från närstående innebar att föräldrar fick styrkan att fortsätta i den krävande 

situationen (Ångström-Brännström et al., 2010). Andra personer som stöttade föräldrar och 

familjen var släktingar, vänner, kollegor samt barnens lärare. Att kunna dela den svåra 

situation de befann sig i med personer utanför den närmsta familjen betydde mycket och det 

gjorde livet enklare för föräldrar (Ångström-Brännström et al., 2015; Ångström-Brännström 

et al., 2010). Föräldrar upplevde både frustration och sorg när människor runt familjen, som 

släktingar, arbetsgivare och lärare inte förstod situationen och dess allvar (Björk et al., 2009; 

Ångström-Brännström et al., 2015). 

 

Föräldrars relation till vårdpersonal 
Många föräldrar var nöjda med sjukhuspersonalen och uppskattade när det kändes lätt att 

ställa frågor. Att det fanns en regelbundenhet bland personal och att personal var påläst kände 

familjen var viktigt, då det kunde vara jobbigt att behöva berätta vad som hade hänt till varje 

ny personal. Att ha samma personal gjorde det även lättare för föräldrar att känna tillit (Björk 

et al., 2009; Ångström-Brännström et al., 2015). En del föräldrar upplevde att sjuksköterskor 

blivit en del av familjen (Bettle et al., 2018; Ångström-Brännström et al., 2010). Föräldrar 

ansåg att det var bra att få information om behandling och diagnos stegvis utifrån var i 

processen de befann sig (Tenniglo et al., 2017).  

 

Föräldrar och sjuksköterskor beskrev farmakologiska och icke-farmakologiska strategier som 

föräldrar använde för att hantera smärta som uppkom hos barnen och det fanns märkbara 

skillnader mellan föräldrars och sjuksköterskors perspektiv. Föräldrar betonade att deras 

primära roll var att använda icke-farmakologiska strategier. Sjuksköterskor beskrev 

föräldrarnas roll mer omfattande vilket inkluderar smärtbedömning och tillämpning av 

farmakologiska och icke-farmakologiska behandlingsmetoder (Bettle et al., 2018). Föräldrar 

konsulterade ofta läkare för att diskutera ett medicinskt beslut och var nöjda med sättet att ta 

emot information samt de alternativ de erbjöds. När det gällde specifika typer och doser av 

medicin, litade föräldrar på läkares råd eftersom de kände brist på tillräcklig kunskap 

(Tenniglo et al., 2017).  

 

Att bygga meningsfulla relationer till sjuksköterskor var viktigt för föräldrar, då 

sjuksköterskor kunde hjälpa föräldrar att identifiera och behandla sitt barns smärta. Föräldrar 

upplevde att de sjuksköterskor som arbetade på det lokala sjukhuset var mindre stressade än 

sjuksköterskor som jobbade på universitetssjukhuset. Föräldrar upplevde det som att 

sjuksköterskor inte hade tillräckligt med information om barnets sjukdom, vilket bidrog till en 

känsla av att inte få tillräckligt med stöd (Björk et al., 2009; Bettle et al., 2018). 
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Resultatsammanfattning 

Beskedet att deras barn drabbats av cancer kom som en chock och en hopplöshet för föräldrar. 

Under sjukdomstiden drabbades barnet av flera symtom, där det som föräldrar upplevde mest 

besvärande var smärtan. Föräldrar försökte hålla sig positiva inför sitt barn även om det fanns 

en oro och en ovisshet om framtiden. Föräldrar såg sig ha en viktig roll i barnets 

smärthantering men ansåg att det var svårt att skatta smärtan. Att lära sig icke farmakologiska 

metoder för att minska barnets smärta såsom distraktion var något som gjorde att föräldrar 

lättare kunde hantera den. Det var viktigt för föräldrar att få vara delaktig under barnets 

sjukdomstid, både i beslutsprocess samt som stöd till barnet. Föräldrar upplevde att de förlorat 

kontrollen och att hela vardagen förändrades. Skolan kunde då vara viktig för att återfinna 

rutiner i vardagen. Stödet från anhöriga och närstående var viktigt för föräldrar och 

underlättade både mentalt och praktiskt, men föräldrar upplevde det svårt när andra inte 

förstod deras situation. Föräldrar upplevde det viktigt att få en bra relation till sjuksköterskor. 

De kunde hjälpa dem att hantera och identifiera deras barns symtom och föräldrar uppskattade 

när det kändes lätt att ställa frågor till sjuksköterskor. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Det kan finnas flera olika anledningar till att göra en litteraturstudie, den vanligaste 

anledningen är för ett ökat behov av fördjupning inom ett visst område (Kristensson, 2014). 

Författarna ansåg att det valda ämnet var intressant och fann tidigare studentuppsatser eller 

forskningspublikationer i det Digitala Vetenskapliga arkivet (DiVA) som lyft föräldrars 

upplevelse av att vårda ett barn med cancer, dock inte med fokus på smärta. Publicerade 

vetenskapliga artiklar som berörde ämnet fanns vid pilotsökningar i andra internationella 

databaser vilket gjorde en litteraturstudie med med systematiska sökningar passande.  

 

För att få tillräckligt stor omfattning av artiklar användes flera databaser i den systematiska 

sökningen. Det är något som stärker studiens trovärdighet då det gör att chansen är större att 

finna artiklar som är relevanta för att besvara studiens syfte (Henricson, 2017). Ämnesord och 

fritextord kombinerades i sökningarna för att finna så många relevanta artiklar som möjligt 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). I den här studien valdes utifrån 

ämnesområdet omvårdnadsvetenskap och syftet, databaserna Medline och Cinahl för att 

utföra systematiska sökningar. Sökningar genomfördes även i databasen Psych-info, men 

relevanta artiklar för att svara på syftet gick då inte att finna. Enligt Kristensson (2014) kan 

användning av fritextord göra sökningen mindre specifik men samtidigt ge fler artiklar. 

Willman et al. (2016) beskriver att Booelsk Logik ger en möjlighet att kombinera booelska 

sökoperatorer där de vanligaste är AND och OR. Sökoperanden AND användes främst, vilken 

kombinerades med sökorden för att precisera sökningarna. Ämnesordet Neoplasms och 

fritextordet Cancer kombinerades med sökoperanden OR för att göra sökningen bredare. En 

sökning med Neoplasms OR Cancer utfördes även i Medline men antalet träffar blev för stort. 

Det skulle kunna ses som en svaghet i den här studien att samma kombination av ämnesord 

och fritextord inte användes i båda databaserna, eftersom det då kan finnas en risk att 

relevanta artiklar inte tagits med. Sökningar med allt för stort antal träffar valdes bort för att få 

ett hanterbart antal träffar som noggrant kunde läsas igenom, för att inte missa någon artikel i 

den specifika sökningen vilket författarna till den här studien ansåg var av större vikt. 

Författarna gjorde även en sökning i Cinahl med sökordet Parents kombinerat med de 
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meningsbärande orden, dock blev antalet träffar för litet. Sökningar med orden Nurse, 

Experience, Perception samt Oncology kombinerades med de meningsbärande orden i olika 

omfattningar. Inga relevanta artiklar hittades och därför valde författarna att välja bort dessa 

ord. 

Trunkering av de meningsbärande orden hade kanske varit ett alternativ som författarna inte 

tog med i sökningarna. Trunkering används för att få med alternativa böjningsformer och 

stavningar, dock upplevde författarna att de fick ett tillräckligt stort urval av artiklar utan att 

trunkera de meningsbärande orden. Att inte trunkerat de meningsbärande orden kan dock ha 

inneburit att ett antal relevanta artiklar fallit bort. 

 

Enligt Henricson (2017) stärks studiens trovärdighet om endast artiklar som blivit peer-

reviewed används, då det innebär att studierna bedömts vara vetenskapliga. Därför gjordes att 

endast använda artiklar som blivit peer-reviewed till en begränsning vid databassökning i den 

här studien. Som begränsning sattes även en tidsram på 10 år. Kristensson (2014) menar att 

det är svårt att sätta någon exakt tidsram för artiklarnas ålder men att välja aktuella artiklar till 

sitt arbete är av vikt. Valet av en tidsram på 10 år i den här studien gjordes utifrån antagandet 

att det fanns en risk att forskningen i artiklarna skulle vara inaktuell om artiklarna var äldre än 

10 år eftersom samhället ständigt förändras. Till exempel är det samhälle vi lever i idag mer 

jämställt än det för 15 år sedan (FN-sambandet, 2017). De artiklar som användes till den här 

studiens resultat som redovisade deltagarnas könsfördelning visade dock att könsfördelningen 

var lika mellan kvinnor och män eller att andelen kvinnliga deltagare var fler. De artiklar som 

även redovisade hur könsfördelningen mellan kvinnor och män förhöll sig till hur mycket de 

arbetade, visade att fler män arbetade heltid än kvinnor samt att fler kvinnor än män valde att 

inte arbeta alls. 

Trots att samhället idag är mer jämställt än för 15 år sedan visade de artiklar som användes till 

den här studiens resultat att kvinnor i större utsträckning än män är hemma med barnet samt 

att kvinnor oftare arbetar deltid eller inte alls. Kan det bero på att män i genomsnitt har en 

högre lön än kvinnor eller att kvinnor generellt är mer omhändertagande och väljer därför 

oftare att ta hand om hemmet och barnen etc?  

 

Artiklar med olika design valdes, vilket kan minska validiteten och trovärdigheten för studien 

(Henricson, 2017). Mängden data hade dock blivit för liten och hur stor förekomsten av 

smärta hade varit svårt att redovisa om endast artiklar med samma design hade valts. 

Det kvalitetsgranskningsprotokoll som användes för att kvalitetsgranskning påverkar 

resultatets tillförlitlighet. De artiklar som sökts fram granskades gemensamt av de båda 

författarna vilket enligt Henricson (2017) kan sänka litteraturstudiens reliabilitet. Författarna 

ansåg dock att de tillsammans skulle göra en bättre bedömning av artiklarnas kvalitet genom 

en gemensam granskning och att en bättre diskussion kunde drivas än vid enskild granskning 

som sedan jämförs författare emellan.  

 

För att sammanställa resultat från artiklarna och kunna redovisa artiklarnas resultat på ett 

överskådligt sätt användes innehållsanalys som analysmetod (Kristensson, 2014). Författarna 

läste artiklarnas resultat var för sig och markerade det som svarade mot studiens syfte. Efteråt 

sammanställde författarna studiens resultat tillsammans. På så vis minskas risken för att 

resultatet i studien ska ha påverkats av författarnas förförståelse samt åsikter (Rosén, 2012). 

Enligt Forsberg & Wengström (2016) är det viktigt att ta hänsyn till att de valda artiklarna 

blivit godkända av en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har gjorts. De 

10 artiklar som använts till den här studien har samtliga värderats av författarna. Nio av 

artiklarna har blivit godkända av en etisk kommitté och en artikel blev godkänd av en styrelse 

för forskning av mänskliga ämnen. 
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Resultatdiskussion 
Som det framkommer i föräldrars relation till vårdpersonal så beskrivs relationen till 

sjuksköterskan som viktig för föräldrar, då sjuksköterskor kunde hjälpa till att identifiera och 

behandla barnets smärta, lugna oroliga föräldrar samt vara ett stöd. Den här litteraturstudiens 

resultat stärks genom en studie av Benzein, Johansson, Årestedt & Saveman (2008) där 

sjuksköterskor ser familjen som en resurs och tycker att det är viktigt att de involveras i 

omvårdnaden av barnet. Studien beskriver även att sjuksköterskor ansåg familjen som viktig 

för att kunna bedriva vård utifrån en helhetssyn och för att kunna planera behovet av fortsatt 

behandling. Föräldrar upplevde dock att sjuksköterskor som inte hade tillräckligt med 

information om barnets sjukdom ingav en känsla av att inte få tillräckligt med stöd. Davidson 

(2009) beskriver vikten av att sjuksköterskor använder ett strukturerat förhållningssätt i 

vägledningen av familjemedlemmarna för att tillhandahålla familjestöd samt bidra till att 

uppfylla familjens behov av information när någon i familjen drabbats av en livshotande 

sjukdom. Den familjecentrerade omvårdnaden syftar då till att föräldrar ska bli experter och 

menar att föräldrar ska ha ansvaret för sitt barns vård samtidigt som sjuksköterskan ska agera 

som en rådgivare (Mikkelsen & Frederiksen, 2011). 

 

En studie av Brown & Ritchie (1990) tar upp sjuksköterskors syn på föräldrars involvering i 

vården. Sjuksköterskor beskrev att föräldrar och sjuksköterskor hade många liknande roller, 

som att integrera med varandra. Samspel i vården tillsammans med föräldrar var något som 

sjuksköterskor såg som en del av deras roll och medgav att barn hade nytta av att deras 

föräldrar var närvarande i vården. Sjuksköterskor antydde att de litade på föräldrarnas 

förmåga att göra allmänna observationer och bedömningar av deras barns tillstånd och att 

rapportera eventuella förändringar som de noterade. Föräldrarnas negativa reaktioner på 

sjuksköterskors beteende rapporterades dock som ogillande av sjuksköterskor (ibid.). 

Resultatet tar upp att föräldrar gärna konsulterar läkare angående sitt barns vård och 

uppskattade att de fick vara med i beslutsprocessen. Brown & Ritchie (1990) beskriver 

motsatsen i sin studie. Att sjuksköterskor trodde att de agerade i allas bästa intresse och att 

föräldrar inte skulle ta illa upp av att få beslut fattat åt dem. På 90-talet uttryckte 

sjuksköterskor att de kände sig obekväma med att föräldrar skulle utföra medicinska eller 

tekniska moment på barnet (ibid.). Dock utför en del föräldrar sådana saker idag på sina barn. 

Ett antagande kan vara att den inställningen har förändrats med åren och att det är vanligare 

nu att sjuksköterskor jobbar familjecentrerat, vilket i sin tur kan göra att föräldrar känner sig 

mer involverade och att de är med i beslutsfattningen när det kommer till deras barns vård. 

 

Barnets egen smärtskattning ska i första hand användas som bedömning vid smärtlindring och 

smärthantering, men när det inte är möjligt bör föräldrar vara de som bedömer barnets smärta 

(Rajasagaram, Taylor, Braitberg, Pearsell & Capp, 2009; Khin Hla et al. (2014). Föräldrar och 

barn uppskattar ofta barnets smärta likvärdigt (Khin Hla et al., 2014), och därmed har 

föräldrar en viktig roll i smärtskattning eftersom föräldrar är de som känner barnet bäst och 

kan identifiera skillnader i barnets beteende för att uppskatta smärtan (Stinson, 2009). Trots 

det visar den här studiens resultat att föräldrar anser att det är svårt att identifiera barnets 

smärta. Även om sjuksköterskan är den som har det primära ansvaret för smärtbedömning, 

smärtbehandling och dess effekt (Ellis et al., 2002), visar studier att sjuksköterskor ofta 

underskattar barnets smärta (van Cleve, Muñoz, Riggs, Bava & Savedra, 2012; Rajasagaram 

et al., 2009). Trots det baseras barnets smärtlindring till stor del på sjuksköterskans 

smärtskattning av barnet (van Cleve et al., 2012). 
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Resultatet i den här studien visar att föräldrar och sjuksköterskor delvis har olika syn på vad 

förälderns uppgift är. Föräldrar ser sin primära roll i att använda de icke-farmakologiska 

behandlingsmetoderna medan sjuksköterskor ansåg att förälderns roll även innefattar viss 

tillämpning av farmakologisk behandling. Mikkelsen & Frederiksen (2011) beskriver i sin 

studie att föräldrar ska få välja sin grad av medverkan samt att det är viktigt att definiera 

rollerna, alltså att samarbeta för att bestämma vilken del av vården som sjuksköterskan utför 

men också vad föräldern själv kan hjälpa till med. Ett antagande kan vara att föräldrar och 

sjuksköterskors skilda syn på förälderns roll, föräldrars osäkerhet kring smärtskattning av 

deras barn och sjuksköterskans underskattning av barnets smärta skulle kunna leda till att 

barnet inte får tillräckligt med smärtlindring.  

 

Studiens resultat visar att föräldrar vill vara delaktiga i barnets vård och att få vara en del i att 

ta beslut gällande deras barn var något som föräldrar uppskattade, vilket Davidson (2009) 

tycker är betydelsefullt. Davidsson (2009) menar att familjemedlemmar är de som oftast 

känner barnet bäst vilket gör att de är en viktig resurs vid beslut som ska tas. Den här studien 

visar även att föräldrar vill vara mer delaktiga i andra delar av barnets vård såsom distraktion 

vid smärtsamma procedurer. Mikkelsen och Frederiksen (2011) menar att det är centralt inom 

familjecentrerad omvårdnad att både familj och vårdpersonal delar på ansvaret och deltar i 

barnets vård. Enligt en studie av Kirks, Glendinning & Callery (2005) om föräldrars 

upplevelse av att vårda ett barn som är beroende av medicinteknisk utrustning, då föräldrar 

själva behövde genomföra kliniska moment upplevde föräldrar det som svårt. Föräldrar i 

studien upplevde att de blev orsaken till smärtan istället för att vara källan till det stöd och den 

tröst som barnet behövde. De flesta föräldrar i studien upplevde även att de hade två roller. De 

kände sig både som sjuksköterska och som förälder, samt att det kunde vara svårt att skilja på 

rollerna även om de skulle vilja identifieras som förälder. Även om resultat i den här studien 

inte visar föräldrars delaktighet i genomförandet av kliniska moment framkommer det i att 

föräldrars delaktighet kunde göra att de fick ta parti för sjukvårdspersonalen istället för sitt 

barn genom att till exempel behöva hålla i barnet vid smärtfulla moment. Något som föräldrar 

upplevde som jobbigt. En reflektion var att vårdpersonal borde vara mer observanta på vad 

föräldrar vill och inte vill vara delaktiga i, då föräldrarnas inställning till deltagande i barnets 

vård kan förändras under sjukdomsförloppet. 

 

Slutsats 

I den här studien har föräldrars upplevelse av att vårda sitt barn med cancer och hur barnets 

smärta påverkar den upplevelsen beskrivits. Familjens delaktighet i vården är central i den 

familjecentrerade omvårdnaden och föräldrar vill vara delaktiga i sitt barns vård men upplever 

det även svårt. Hos föräldrar finns en kluvenhet i att vilja vara delaktig samtidigt som 

delaktigheten kan få föräldrar att känna sig som orsaken till smärtan istället för att vara det 

stöd och ge den tröst de vill till sitt barn vid smärta. Föräldrar och sjuksköterskor har visat sig 

ha olika syn på vad föräldrars roll är. Vikten av att definiera roller blir i den här studien tydlig 

och sjukvårdspersonal bör ta hänsyn till att föräldrars inställning till deras roll och delaktighet 

i barnets vård kan förändras under sjukdomstiden.  

 

Klinisk nytta 

Det kan vara fördelaktigt för både barn och föräldrar om föräldrar är delaktig i sitt barns vård. 

Dock så kanske de inte behöver medverka på alla moment. Det är något som sjuksköterskor 

kan behöva ta i beaktande vid vård av ett cancersjukt barn. I den här studien framkommer 

även att sjuksköterskor ofta underskattar barns smärta och att det är mest lämpligt att föräldrar 
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är de som att skatta barnets smärta när barnet inte själv kan göra det. Det är något som 

sjuksköterskor bör ta hänsyn till vid smärtskattning för att undvika otillräcklig smärtlindring 

hos barnet. 

 

 

Fortsatt forskning 

Nyare forskning skulle behövas med mer perspektiv från både sjuksköterskor men även 

föräldrar. För som Mikkelsen & Frederiksen (2011) beskriver, kännetecknas familjecentrerad 

omvårdnad av en relation mellan vårdpersonal och familj, där båda delarna deltar i ansvaret 

för barnets hälso- och sjukvård.  
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Sökmatris bilaga 1 
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träffar 
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Urval 2 

Lästa 

abstract 
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artiklar till 
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 1(10) 

 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Bettle, A., 

Latimer, M., 

Fernandez, C., & 

Hughes, J. (2018). 

Supporting 

Parents’ Pain 

Care Involvement 

With Their 

Children With 

Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia: A 

Qualitative 

Interpretive 

Description. 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing., 35(1), 

43-55. 
 
Kanada.  

Studien hade 

två syften. 

1.The purpose 

of this study 

was to 

describe 

parent and 

pediatric 

oncology 

nurse 

perspectives 

on sources of 

pain that 

children with 

ALL 

experience and 

what parents 

do to relieve 

their child’s 

pain. 

 

2. A second 

purpose was to 

identify key 

structures and 

processes that 

facilitate 

parents’ 

ability to be 

involved and 

optimally 

manage the 

pain. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

10 föräldrar deltog i 

studien. 

Inklusionskriterier: 

Engelsktalande, 

förälder/målsman till 

barn mellan 1-8 år som 

genomgick aktiv 

behandling eller upp till 

12 månader efter 

avslutad behandling. 

Exklusionskriterier: 

Inga presenterade. 

Bortfall:  

26 föräldrar 

Datainsamlingsmetod: 

Tre typer av data 

insamlades: 

1. Demografisk 

2. Berättande intervju 

3. Fältanteckningar 

Analysmetod: 

Kvalitativa 

analysmetoder. 

  

Styrkor: 

Intervjuernas 

längd. 

Studien beskrev två 

olika perspektiv vid 

barncancervård. 

Citat finns vilket 

stärker 

verifierbarheten. 
 

Svagheter: 

Inga 

exklusionskriterier. 

Liten population. 

Föräldrar talade 

positivt om att 

använda icke-

farmakologiska 

smärtstrategier men 

var tveksamma och 

ansåg att de hade 

begränsad kunskap 

om farmakologiska 

smärtstrategier. 

När föräldrar som 

tränats av 

sjukvårdspersonal i 

att lära sig 

identifiera barnets 

smärta samt lära sig 

icke-farmakologiska 

smärtstrategier 

såsom distraktion 

inför olika ingrepp 

upplevde föräldrar 

att de lättare kunde 

hantera barnets 

smärta. 

Att bygga 

meningsfulla 

relationer till 

sjuksköterskan var 

viktigt för föräldrar, 

då sjuksköterskan 

kunde hjälpa 

föräldrar med att 

identifiera och 

behandla sitt barns 

smärta. 
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 2(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Björk, M., Wiebe, 

T., & Hallström, I. 

(2008). An 

everyday struggle- 

Swedish families' 

lived experiences 

during a child's 

cancer treatment. 

Journal of 

Pediatric 

Nursing: Nursing 

Care of Children 

and Families, 

24(5), 423-432. 
 
Sverige.  

The aim of 

the study was 

to elucidate 

families’ 

lived 

experience 

during a 

child’s 

cancer 

treatment. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

17 familjer med ett barn i en 

ålder av 0-12 år 

diagnostiserade med cancer. 

Inklusionskriterier 
Ett barn i familjen under 13 

år diagnostiserats med 

cancer för första gången, att 

familjen kunde förstå och 

tala svenska med påbörjad 

behandling inom 1 månad 

från diagnos. 
Exklusionskriterier 
Inga presenterade. 

Bortfall: 

4 familjer exkulderades då 

barnet gått bort. 2 mammor 

valde att inte delta. vilket 

resulterade i 11 kvarvarande 

familjer. 

Datainsamlingsmetod: 

Barn i åldern 7-12 år 

intervjuades och barn under 

6 år deltog i en observativ 

studie 

Analysmetod: 
Kvalitativa analysmetoder 

 

  

Styrkor: 

Citat från intervjuer 

används löpande i 

texten 
Tydligt beskriven 

metodanalys 

Svarar till studiens 

syfte. 
 

Svagheter: 
Inga 

exklusionskriterier 
Det beskrivs inga 

styrkor eller 

svagheter med 

studien 

Föräldrar upplevde 

det som att 

sjuksköterskor inte 

hade tillräckligt 

med information 

barnets sjukdom, 

vilket bidrog till en 

känsla av att inte 

få tillräckligt med 

stöd. 

Att ha samma 

personal gjorde det 

även lättare för 

föräldrarna att 

känna tillit till 

personalen. 
Det fanns en 

önskan som 

föräldrar försökte 

prioritera om att 

återfå något som 

känns normalt i det 

dagliga livet i den 

ovanliga situation 

familjen befann sig 

i. 
Föräldrar upplevde 

sig som experter 

på att tolka deras 

barns symtom och 

behov. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/thomas-wiebe(efcdb315-32af-4b72-8ecc-4f349ba425d6).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/thomas-wiebe(efcdb315-32af-4b72-8ecc-4f349ba425d6).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/persons/inger-kristensson-hallstroem(9b6d8940-1caf-48a9-95a5-acf6d2b6d9a2).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/publications/an-everyday-struggle-swedish-families-lived-experiences-during-a-childs-cancer-treatment(804a6416-e530-4e8d-87d9-811771147c2b).html
http://portal.research.lu.se/portal/en/journals/journal-of-pediatric-nursing-nursing-care-of-children-and-families(57c07e96-8048-471f-a204-462d8bf48896)/publications.html
http://portal.research.lu.se/portal/en/journals/journal-of-pediatric-nursing-nursing-care-of-children-and-families(57c07e96-8048-471f-a204-462d8bf48896)/publications.html
http://portal.research.lu.se/portal/en/journals/journal-of-pediatric-nursing-nursing-care-of-children-and-families(57c07e96-8048-471f-a204-462d8bf48896)/publications.html
http://portal.research.lu.se/portal/en/journals/journal-of-pediatric-nursing-nursing-care-of-children-and-families(57c07e96-8048-471f-a204-462d8bf48896)/publications.html
http://portal.research.lu.se/portal/en/journals/journal-of-pediatric-nursing-nursing-care-of-children-and-families(57c07e96-8048-471f-a204-462d8bf48896)/publications.html
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 3(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Darcy, L., 

Knutsson, S., 

Huus, K., & 

Enskar, K. 

(2014). The 

everyday life of 

the young child 

shortly after 

receiving a 

cancer diagnosis, 

from both 

children’s and 

parent’s 

perspectives. 

Cancer Nursing, 

37(6), 445–456. 
 
Sverige. 

The purpose 

of this study 

was to 

explore 

young 

children’s 

and 
their 

parents’ 

perceptions 

of how 

cancer 

affects the 

child’s 

health 
and 

everyday 

life shortly 

after 

diagnosis. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

28 familjer 
Inklusionskriterier 
Barn mellan 1 och 6 år 

vid ställd cancerdiagnos. 

Samt förstå och tala 

svenska. 
Exklusionskriterier 
Inga presenterade 

Bortfall: 

15 familjer 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer 

Analysmetod: 

Kvalitativ analysmetoder  

Styrkor: 

Tydligt beskriven 

dataanalys samt 

datainsamling 

Artikelförfattarna 

var tydliga med 

svagheter med 

studien. 
 

Svagheter: 
Stort bortfall 
Otydligt beskrivet 

om hur många som 

deltar i studien 

Inga 

exklusionskriterier  

Ibland känner föräldrar 

att de behöver ta parti 

för sjukvårdspersonalen 

istället för barnet. T.ex. 

hjälper föräldrar ibland 

till att hålla i barnet när 

det ska utsättas för 

smärtsamma 

provtagningar. 

Föräldrar upplever sig 

då som att de inte blir 

det stöd och den 

säkerhet för barnet som 

de vill vara 
De hoppades att deras 

barn skulle få full 

återhämtning och inte 

ha alltför många 

negativa erfarenheter. 
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 4(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Gårdling, J., 

Törnqvist, E., 

Edwinson Månsson, 

M., & Hallström, I. 

(2017). Parents’ 

Lived Experiences 

During Their 

Children’s 

Radiotherapy. 

Journal Of Pediatric 

Oncology Nursing: 

Official Journal Of 

The Association Of 

Pediatric Oncology 

Nurses, 34(2), 140–

147.  
 
Sverige. 

The aim of this 

study was to 

explore 

parents’ lived 

experience 

during their 

children’s 

radiotherapy.  

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

33 föräldrar i 19 familjer 

Inklusionskriterier: 
Föräldrar till barn mellan 

3-18 år, diagnostiserande 

med cancer med planerad 

strålbehandling. 

Föräldrarna behövde kunna 

förstå och skriva på 

svenska. 

Exklusionkriterier: 

Föräldrar till barn med 

nedsatt kognitiv förmåga. 
Bortfall: 
0 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer samt 

dagboksanteckningar. 
Analysmetod: 

Kvalitativa analysmetoder  

Styrkor: 

Inget bortfall 
Författarna 

beskriver den 

egna 

förförståelsen. 
Citat från 

intervjuerna 

används 

löpande i 

texten. 
 

Svagheter: 
Liten 

studiegrupp 
Lite skrivet i 

dagböckerna 

Under behandling 

försökte föräldrar 

skydda sina barn 

mot negativa 

händelser och 

störande moment. 
Föräldrar uttryckte 

även rädsla för att 

biverkningar skulle 

uppkomma senare i 

livet. 
Föräldrar upplevde 

en stor maktlöshet i 

ovissheten att inte 

veta vad utkomsten 

av barnets 

sjukdoms skulle bli. 

att föräldrar kände 

att de inte vågade 

planera framtiden 

och kände då att de 

tappat kontrollen. 
Föräldrar 

övervakade varje 

detalj av deras 

barns uppförande 

och kunde märka 

omedelbart 

förändringar i 

barnets beteende 

och känslomässiga 

tillstånd.  
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 5(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Harper, F. W. K., 

Peterson, A. M., 

Uphold, H., 

Albrecht, T. L., 

Taub, J. W., 

Orom, H., … 

Penner, L. A. 

(2013). 

Longitudinal 

study of parent 

caregiving self-

efficacy and 

parent stress 

reactions with 

pediatric cancer 

treatment 

procedures. 

Psycho-

Oncology, 22(7), 

1658–1664. 
 
USA  

Studien hade tre 

hypoteser: 

The first 

hypothesis was 

that parents 

with higher 

caregiving self-

efficacy at the 

time of 

procedures 

would report 

less state 

anxiety, 

negative affect 

and distress 

before and after 

the procedure. 

The second 

hypothesis was 

that parents 

with higher 

caregiving self-

efficacy at the 

time of 

procedures 

would also 

report lower 

levels of 

psychosocial 

problems at 3-

month follow-

up. 
The final 

hypothesis is 

that the impact 

of task-specific 

self-efficacy on 

longer-term 

psychosocial 

problem is 

primarily an 

indirect one. 

Kvantitativ metod 

 
Urval: 

75 familjer deltog i 

studien. 
Inklusionskriterier: 

Deltagare var barn mellan 

3-12 år som nyligen 

diagnostiserats med 

cancer samt deras 

målsmän. 

Exklusionskriterier: 

Inga presenterade. 
Bortfall: 

Inget bortfall presenterat 

Datainsamlingsmetod: 

Via ett frågeformulär att 

fylla i före de tittade på 

inspelad video på deras 

barn under behandling 

och ett frågeformulär efter 

de tittat på videon. 

Analysmetod: 

Statistiska analysmetoder. 

  

Styrkor: 

Inget bortfall 

Artikelförfattarna 

var tydliga med 

svagheterna i 

studien. 
 

Svagheter: 
Inga 

exklusionskriterier 

Artikelförfattarna 

beskriver inte om 

datamättnad eller 

analysmättnad 

nåtts.  

Föräldrar som 

kände ett 

självförtroende i 

att kunna hantera 

sådana situationer 

gjorde att 

upplevelserna inte 

kändes lika 

traumatiska hos 

föräldrar vilket 

fick en positiv 

påverkan på deras 

egna psykiska 

mående på längre 

sikt. 
På kort sikt kunde 

föräldrars 

självsäkerhet i att 

kunna hålla barnet 

lugn få dem att 

själva känna 

mindre oro och 

ångest över 

situationen 
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 6(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hedén, L., 

Pöder, U., von 

Essen, L., & 

Ljungman, G. 

(2013). Parents’ 

Perception of 

Their Child’s 

Symptom 

Burden During 

and After 

Cancer 

Treatment. 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management., 

46(3), 366-375. 
 
Sverige. 

The aim was to 

describe  parents’ 

perceptions of their 

child’s symptom 

burden 

longitudinally 

during and after 

cancer treatment and 

to investigate 

whether parents’ 

perceptions vary 

with child 

characteristics and 

parent gender. 

Kvantitativ metod 

 
Urval: 

325 föräldrar uppfyllde 

kriterierna för att delta i 

studien. 80%, 259 st, valde 

att delta. 
I slutändan valde 160 

föräldrar och 89 barn att 

delta i studien från T1-T6. 

Inklusionskriterier: 
Svensk- eller 

engelsktalande föräldrar 

som har barn mellan 0-18 

år som är diagnostiserade 

med cancer , planerad 

påbörjan av 

cellgiftsbehandling eller 

strålbehandling  och som 

har tillgång till en telefon 

och med tillgång till en 

telefon.  
Exklusionskriterier: 
74 föräldrar exkluderades 

relaterat till dödsfall, 

förflyttning till annan 

cancerenhet eller att 

behandlingen avslutats 

med gott lyckad utgång. 
25 föräldrar nekade 

deltagande vid ett eller 

flera tillfällen 

Bortfall: 

Datainsamlingsmetod: 

Datan samlades in via 

telefonintervjuer. 

Analysmetod: 
Statistiska analysmetoder.  

Styrkor: 

Stort antal 

deltagare. 

Artikelförfattarna 

har studerat 

deltagarna under 

en lång tid. 
Metodförfarande 

samt analys väl 

beskriven. 
 

Svagheter: 
Stort bortfall. 
Artikelförfattarna 

diskuterar inte 

den egna 

förförståelsen.  

Det symtom 

som föräldrar 

upplevde 

svårast hos 

barnet var 

smärtan, 

framförallt i 

början av 

sjukdomstiden. 
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Artikelmatris bilaga 2 

Sida 7(10) 

Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pöder U, 

Ljungman G, & 

von Essen L. 

(2010). Parents’ 

Perceptions of 

Their Children’s 

Cancer-Related 

Symptoms 

During 

Treatment: A 

Prospective, 

Longitudinal 

Study. Journal 

of Pain & 

Symptom 

Management, 

40(5), 661–670.  
 
Sverige.  

Describe which 

symptoms that, 

according to 

parents, cause 

most problems 

for children 

receiving cancer 

treatment and to 

explore whether 

there is a 

relationship 

between parents’ 

ratings of their 

children’s 

symptoms and 

their own post-

traumatic stress 

at one week (T1), 

two months (T2) 

and four months 

(T3) after a 

child’s cancer 

diagnosis. 

Kvantitativ metod 

 
Urval: 

214 föräldrar deltog i 

studien. 

Inklusionskriterier: 

Deltagarna skulle tala 

svenska eller engelska, 

vara föräldrar/målsmän till 

barn mellan 0-18 år, 

barnen skulle vara 

diagnostiserad med cancer, 

ha schemalagd 

cellgiftsbehandling eller 

strålbehandling samt 

tillgång till en telefon. 

Exklusionskriterier: 

Inga presenterade 
Bortfall: 
78 personer. 

Datainsamlingsmetod: 

Enkätstudie via telefon. 

Analysmetod: 

Statistiska analysmetoder 

  

Styrkor: 

Stort antal 

deltagare. 

Datainsamlingen 

skedde under 18 

månader. 
 

Svagheter: 
Inga 

exklusionskriterier. 
Ej beskrivet om 

författaren hanterat 

sin egen 

förförståelse.  

Föräldrar 

upplevde att i det 

tidiga stadiet av 

sjukdomen var de 

vanligaste 

symtomen 

illamående, 

ledsamhet, 

orkeslöshet, 

smärta, slöhet och 

smärta. De 

upplevde också 

att det vanligaste 

symtomet inte 

nödvändigtvis 

behövde vara de 

mest störande för 

barnet. 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2010.02.012
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Författare, titel, 

artikel, 

tidsskrift, land 
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Tenniglo, L., 

Loeffen, E., 

Kremer, L., Font-

Gonzalez, A., 

Mulder, R., 

Postma, A., … 

Tissing, W. J. E. 

(2017). Patients’ 

and parents’ views 

regarding 

supportive care in 

childhood cancer. 

Supportive Care in 

Cancer, 25(10), 

3151–3160.  
 
Nederländerna.  

Studien hade 

två syften: 

1. Determine 

which topics 

within 

supportive 

care 

pediatric 

cancer 

patients and 

their parents 

regard as 

important. 

2. 

Investigate 

the role 

pediatric 

cancer 

patients and 

their parents 

wish to 

fulfill in 

supportive 

care 

decision 

making. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 
29 personer deltog i 

studien. 

Inklusionskriterier: 

Föräldrarna som deltog i 

studien måste ha ett barn 

som var mellan 0-18 år 

vid cancerdiagnos. 

Patienterna som deltog i 

fokusgruppen online 

skulle vara mellan 12-18 

för att delta samt 

genomgått 

cancerbehandling i minst 

två månader. 

Exklusionskriterier: 

Inga presenterade. 
Bortfall: 
24 personer. 

Datainsamlingsmetod: 

Traditionell fokusgrupp 

(föräldrar) samt 

fokusgrupp online 

(patienter). 

Analysmetod: 

Kvalitativa 

analysmetoder. 

  

Styrkor: 

Intervjuguide 

beskriven vilket ger 

djupt datamaterial 

och stärker 

trovärdigheten. 
Tydligt beskriven 

metod. 
 

Svagheter: 
Stort bortfall. 
Inga 

exklusionskriterier. 

Svarar inte 

Föräldrar tyckte 

även att det var bra 

att få information 

om behandling och 

diagnos stegvis 

utifrån var i 

processen de befann 

sig. 
Föräldrar önskar att 

få vara mer 

delaktiga i 

behandlingen på 

olika sätt. Exempel 

på det är att få vara 

delaktig i 

beslutsprocess av 

läkemedel och att få 

vara delaktig som 

distraktion under 

behandling. 
Föräldrar 

konsulterade ofta 

med läkare för att 

diskutera ett 

medicinskt beslut 

och var nöjda med 

det icke-

övertygande sättet 

att ta emot 

information samt de 

alternativ som de 

erbjöds. När det 

gällde specifika 

typer och doser av 

medicin, litade 

föräldrar på 

läkarens råd 

eftersom de kände 

brist på tillräcklig 

kunskap. 
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Ångström-

Brännström, C., 

Engvall, G., 

Mullaney, T., 

Nilsson, K., 

Wickart-

Johansson, G., 

Svärd, A.-M., … 

Lindh, V. (2015). 

Children 

Undergoing 

Radiotherapy: 

Swedish Parents’ 

Experiences and 

Suggestions for 

Improvement. 

Plos One, 

10(10). 
 
Sverige. 

Studien hade 

två syften: 

1.Describe 

parents’ 

experience 

when their 

child 

undergoes 

radiotherapy 

treatment 
2. Report 

parents’ 

suggestions for 

improvements 

during 

radiotherapy 

for their 

children. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

32 föräldrar. 

Inklusionskriterier: 

Barnen skulle vara 

mellan 2-18 år, 

diagnostiserad med 

cancer och antagen till 

strålbehandling. 

Exklusionkriterier: 

Inga presenterade. 
Bortfall: 
3 eller 4? 

Datainsamlingsmetod: 

Semi-strukturerade 

intervjuer på sjukhus 

samt via telefon. 

Analysmetod: 

Kvalitativa 

analysmetoder. 

 

  

Styrkor: 

Datainsamlings- 

och analysprocess 

tydligt beskrivet.  
Citat finns vilket 

stärker 

verifierbarheten. 
Artikelörfattarna 

beskriver sin 

förförståelse vid 

datainsamling.  
 

Svagheter: 
Inga 

exklusionskriterier. 

Otydligt skrivet 

bortfall. 

Många föräldrar är 

nöjda med 

sjukhuspersonalen 

och uppskattade när 

det kändes lätt att 

ställa frågor. Att det 

fanns en 

regelbundenhet bland 

personal och att 

personalen var påläst 

kände familjen var 

viktigt, då det kunde 

vara jobbigt att 

behöva berätta vad 

som hade hänt till 

varje ny personal. 
Många föräldrar 

försökte hålla sig 

positiva inför sina 

barn för att inte oroa 

barnet men kände sig 

oroliga inombords. 
Föräldrar uttryckte en 

oro över de symtom 

som barnet drabbats 

av till följd av cancern 

samt de behandlingar 

barnet genomgick 

under sjukdomstiden. 
Föräldrar upplevde 

både frustration och 

sorg när människor 

runt familjen, som 

släktingar, 

arbetsgivare och 

lärare inte förstod 

situationen och dess 

allvar.  
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Ångström-

Brännström, C., 

Norberg, A., 

Strandberg, G., 

Söderberg, A., & 

Dahlqvist, V. 

(2010). Parents’ 

Experiences of 

What Comforts 

Them When 

Their Child is 

Suffering From 

Cancer. Journal 

of Pediatric 

Oncology 

Nursing, 27(5), 

266–275 
 
Sverige.  

The aim of 

the study was 

to describe 

parents’ 

narratives 

concerning 

what they 

find 

comforting 

when they 

have a child 

suffering 

from cancer. 

Kvalitativ metod 

 
Urval: 

9 familjer 

Inklusionskriterier: 

Barn diagnostiserad med 

cancer, inskriven på en 

pediatrisk 

onkologimottagning och 

som hade påbörjat 

behandling. 

Exklusionskriterier: 

Inga presenterade. 

Bortfall: 

1 familj 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod: 

Kvalitativa 

analysmetoder. 

  

Styrkor: 

Litet bortfall. 
Citat finns vilket 

stärker 

verifierbarheten. 
Artikelförfattarna 

tar upp 

begränsningar med 

studien 
 

Svagheter: 
Litet urval. 
Inga 

exklusionskriterier. 

Resultatet upplevs 

bitvis repeterande. 

  

Föräldrar uttryckte att 

beskedet att deras 

barn fått cancer kom 

som en chock. Till en 

början var föräldrar 

överväldigade, 

upplevde att det var 

svårt att komma till 

insikt och när de väl 

gjort det var det svårt 

att se ljuset i tunneln. 

De upplevde att allt 

gick mycket fort men 

med tiden när 

behandling 

påbörjades blev de 

allt mer hoppfulla. 
Att kunna dela den 

svåra situation de 

befinner sig i med 

personer utanför den 

närmsta familjen 

betydde mycket och 

det gjorde livet 

enklare för föräldrar. 
Att få en nära relation 

till sjuksköterskan 

betydde mycket och 

kunde lugna föräldrar. 

En del föräldrar 

upplevde att 

sjuksköterskan blivit 

en del av familjen. 

 


