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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cancer drabbar cirka 300 barn per år i Sverige. I dag överlever tre av fyra barn. 

De flesta barnen med cancer ingår i en eller flera forskningsstudier.  

 

Syfte: var att undersöka hur familjer till barn med cancer upplevde att bli tillfrågad om att 

vara med i en forskningsstudie. 

 

Metod: Beskrivande litteraturstudie inspirerad av innehållsanalys. 

 

Resultat: Nio artiklar granskades. Det framkom tre kategorier och nio subkategorier. 

Kategorin inre påverkan speglade att många inte förstod informationen som gavs i samband 

med förfrågan om deltagande i en forskningsstudie. Familjen kände sig osäkra efteråt om vad 

de hade beslutat. Flertalet föräldrar kände att de var i chock vid tidpunkten för beslutet men 

beslutsprocessen gav dem en känsla av handling. Kategorin yttre påverkan där tidsbristen 

tvingade fram ett beslut. Många kände sig tvingade av anhöriga och läkare/forskare att delta. 

Kategorin vilja hjälpa där familjer trodde att genom att delta fick de den bästa behandlingen. 

En del uppgav, speciellt barnen, att genom att medverkan så hjälpte de framtida sjuka barn. 

Familjer deltog också för de hade tilltro och ville hjälpa läkaren och/eller forskaren.      

 

Slutsats: Familjer med barn som har cancer får ofta förfrågan om att vara med i 

forskningsstudier i nära samband med cancerdiagnosen. Familjerna är då chockade över 

cancerbeskedet. Många förstod inte informationen om forskningsstudien och kände sig osäkra 

efteråt om vad de beslutade. Samtidigt gav förfrågan dem en känsla av att de gör något för sitt 

barn. Familjerna behöver samtal om de studier som familjen deltar i eller har deltagit i för att 

skingra eventuella frågetecken om vad de gav sitt informerade samtycke till.  

 

Nyckelord: barncancer, familjer, forskningsstudier, upplevelser
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1 Inledning 

 

Barncancer är en sällsynt sjukdom. Den är dödlig i de flesta fall om den inte behandlas. 

Behandling av barncancer har dramatiskt förändrats under de sista 35 åren från att nästan alla 

barn med leukemi dog till att ca 80 % barnen överlever i dag. I genomsnitt för all barncancer 

så överlever tre av fyra barn (Pritchard-Jones, Dixon-Woods, Naafs-Wilstra & Valsecchi, 

2008).  

 

Framgångarna beror på att det har utvecklats mediciner, bättre understödjande 

behandlingsmetoder och framförallt resultatet från välorganiserade studier där forskarna har 

samarbetat över nationsgränserna. Genom samarbetet har forskarna haft möjlighet dra 

slutsatser om vilka behandlingar som ger det bästa resultatet (Nordic Society of Pediatric 

Haematology and Oncology [NOPHO], 2010).  

 

I dag finns det sex centra för barncancer i Sverige där sjukvården samordnas och där de flesta 

barn får sin behandling. De flesta barnen och deras familjer ingår i en eller flera 

forskningsstudier. Det kan vara allt från en studie där ett blodprov tas till randomiserade 

läkemedelsstudier och psykosociala studier. Inom barncancervården är det vanligast att 

forskarna jämför en standard- med en försöksbehandling. Det är mycket sällsynt att det ges 

placebo eller att ingen behandling ges. 

 

I arbetet som forskningssjuksköterska på barncancercentrum i Göteborg så ingår det att se till 

att de olika beslutade forskningsstudierna genomförs. Det är vanligtvis den behandlande 

läkaren som informerar barnet och familjen om de studier som är möjliga att vara med i. 

Forskningssjuksköterskans roll är bl.a. att hjälpa till att svara på frågor som kan uppkomma 

efter samtalet och senare under studiens gång. Studierna är många gånger ganska svåra att 

förstå, även för den som är sjukvårdsutbildad. Många familjer ställer några få frågor och nöjer 

sig sedan med den information som de har fått. För några år sedan skrev Bernt Rane (2009) i 

Barncancerfondens tidning hur han tänkte när läkarna frågade om de ville att deras 

cancersjuka dotter skulle vara med i en randomiserad läkemedelsstudie. Bernt beskriver hur 

förvirrad han och hans fru kände sig. Hur svårt det var att förstå att läkaren inte visste vad 

som var bäst, att det var lotten som bestämde om det blev den nya behandlingen, och att de 

som föräldrar inte kunde påverka lottningen. I det här fallet var Bernt Ranes dotter för liten 

för att förstå vad studien handlade om. Det här reportaget väckte många tankar hos mig som 

forskningssjuksköterska. Familjer till barn med cancer blir tillfrågade om att vara med i olika 

studier när hela deras liv är kaos. För det första så har de fått reda på att deras barn har fått en 

livshotande sjukdom. För det andra ska barnet genomgå en tuff behandling som kan innehålla 

cytostatika, operation och strålbehandling. Mitt i allt detta får familjen en förfrågan om att 

vara med i en randomiserad läkemedelsstudie. Oftast har familjen endast några timmar på sig 

för att bestämma om barnet ska ingå i studien.  
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2 Bakgrund 

 

2.1 Klinisk läkemedelsprövning 

Den medicinska utvecklingen är beroende av att det genomförs forskning. Ett nytt läkemedel 

genomgår många stadier av studier innan det blir godkänt. Enligt Cecilia Graffman 

(föreläsningen studiedesign, den 5 november 2009, utbildning i GCP, Tylösand, opublicerad) 

så är det först en pre-klinisk fas där substanserna provas i laboratorium och sedan på djur. 

Därefter kommer fas I till fas IV.   Studierna genomförs först på friska personer för att sedan 

gå över till försök på sjuka personer. Eftersom de läkemedel som kan vara möjliga att 

använda vid behandling av maligna tumörer är farliga för även friska individer så görs de 

första försöken, fas I studier, på patienter som är svårt sjuka. De har då oftast fått all 

tillgänglig behandling men cancern är ändå kvar eller har kommit tillbaks. I fas I studier 

försöker man få fram vad den maximala toleransnivån är för läkemedlet. Vid Fas II studier är 

forskaren ute efter att se om läkemedlet har någon effekt överhuvudtaget. Vid fas III studier 

så jämförs den traditionella behandlingen med den nya behandlingen och den nya medicinen. 

I fas IV så kontrolleras hur läkemedlet fungerar hos ett stort antal patienter.  

 

2.2 Forskning som rör barn som behandlas för cancer 

Cancer drabbar cirka 290 till 300 barn i Sverige per år (NOPHO, 2010). I Sverige behandlas 

alla barn med cancer enligt de riktlinjer som den samlade expertisen inom svensk 

barncancervård har bestämt. Den behandling som varje enskilt barn får bygger på tidigare 

forskningsstudier på barn. Den vanligaste studien som genomförs på barn med cancer är att 

jämföra den nuvarande läkemedelsbehandlingen med en ny kombination av läkemedel. Det 

sker en randomisering, en lottning, vilken behandling som barnet skall få. Det händer, men är 

sällsynt, att det utprovas helt nya läkemedel. Oftast är det en ny kombination som testas på 

barn, speciellt yngre barn (Dahlqvist, 2004). 

 

2.3 Forskningens riktlinjer 

All klinisk forskning måste följa lagar och förordningar, både internationella och nationella. 

Kliniska läkemedelsstudier måste utföras enligt följer Good Clinical Practice, GCP. De är 

etiska riktlinjer som bygger på Helsingforsdeklarationen. Enligt riktlinjerna skall studiens 

potentiella vinst vägas mot riskerna, patientens intresse skall alltid gå före forskningen och 

samhällets intressen och patientens integritet skall alltid tas tillvara. Likaså skall 

försökspersonen kunna dra sig ur studien när som helst och det skall inte påverka den 

behandling som personen är i behov av.  Patienten skall alltid informeras både skriftligt och 

muntligt och lämna sitt informerade samtycke. (www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml). 

  

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
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2.4 Barnets rättigheter 

Det sjuka barnet skall informeras utifrån sin utvecklingsnivå och föräldrarna eller 

vårdnadshavarna skall informeras. Det lilla barnet kan inte svara för sig själv men är ändå en 

person vars intresse skall tillvaratas. Desto äldre barnet blir desto mer kan barnet tala för sig 

själv. Många barn vill vara delaktiga i besluten även om de lämnar över det slutliga beslutet 

till föräldrarna (Geller, Tambor, Bernhardt, Fraser & Wissow, 2003). Normalt sätt så 

bestämmer föräldrarna men vid cirka 15 års ålder anses barnet vara tillräkligt mogen för att 

bestämma själv (Dahlqvist, 2004; ww.codex.vr.se/forskningmanniska1.shtml).  

 

2.5 Tidigare studier om upplevelsen hos vuxna och barn att delta i forskning 

Det är lätt som forskare att se och förstå nyttan av en forskningsstudie. Forskaren kan se att 

det kan leda till något nytt, öka förståelsen för sjukdom och dess behandling o.s.v. Det är inte 

lika självklart för den som deltar studien. I de fall där patienten får behandling för något som 

inte gick att behandla tidigare ser patienten en vinst med att delta, men i de flesta fall får 

deltagaren ingen vägledning om den nya behandlingen är en fördel. Patienten kan ha andra 

skäl till att delta i studier. En del forskning har visat på att det finns en altruistisk tanke hos 

många patienter, genom att delta så kunde han/hon hjälpa framtida patienter. Det visade också 

att en del patienter tackade ja för att de trodde att den nya behandlingen skulle vara bättre än 

den gamla, trots att de inte fått någon information om att så skulle vara fallet (McCann, 

Campbell & Entwistle, 2010; Simon, Eder, Kodish & Siminoff, 2006; van Stuijvenberg et al., 

1998). 

 

Featherstone och Donovan (1998, 2002) har intervjuat äldre män med prostatacancer om 

deras förståelse för den studie som de deltog i och flertalet av männen hade svårt att redogöra 

för hur studien gick till och varför det förekom en randomisering.  Det framkom att många 

kände sig förvirrade och tyckte att läkaren skulle bestämma vilken behandling som var bäst. 

Likaså framkom det av intervjuerna att de litade på sin läkare; tyckte läkaren att de skulle vara 

med i studien så deltog de. Det finns också beskrivet att patienten känner sig skyldig gentemot 

läkaren att vara med i studien (van Stuijvenberg et al., 1998).  

 

2.6 Att drabbas av en cancerdiagnos 

I skönlitteratur och veckopress är det inte ovanligt med skildringar av de chockartade 

upplevelserna om hur det kändes att få en cancerdiagnos. Det kan vara starka skildringar om 

besöket där läkaren lämnade besked om cancerdiagnosen. Samma sorts skildringar ger 

föräldrar då de får ett besked om att deras barn har cancer.  

 

Krisen följer oftast de olika stegen som Cullberg (1980) beskriver. Det är chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen.  

 

Chockfasen börjar med när någon får beskedet. Den fasen kan vara från en liten stund till 

några dygn. Den chockade försöker att hålla verkligheten ifrån sig och kan framstå som 
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sansad och välordnad, eller så verkar personen vara förvirrad och pratar kanske om 

oväsentligheter. Det gemensamma är att personer i chock har svårt att ta in information och 

har svårt att minnas vad som sades.  

 

Reaktionsfasen följer chockfasen och anses pågå i fyra till sex veckor. Personen i fråga 

försöker nu hitta ett sätt att förhålla sig till verkligheten. Man försöker hitta en ”mening” med 

det som har hänt. Det är vanligt att de omedvetna försvarsmekanismerna träder in. 

Försvarsmekanismerna finns där för att skydda personen. Regression förkommer, det vill säga 

att personen får ett barnsligt beteende. Förnekelse av händelse kan förekomma likaså att 

projektera skuldkänslorna på någon annan så som den läkaren som först undersökte personen. 

Felet till händelsen skylls på tredje part. En annan försvarsmekanism är rationalisering då 

personen verkar förnuftig men det är skenbart. En av de vanligaste försvarsmekanismerna är 

att isolera känslorna. Personen kan tala om det som har hänt på ett lugnt och sansat sätt utan 

att visa känslor. Det anses att det är en förvrängning av de aktuella känslorna. Känslorna kan 

då komma som ett symtom, exempelvis som en ångestattack.    

 

De två första faserna anses tillsammans vara krisens akuta fas. Därefter kommer 

bearbetningen där personen börjar blicka framåt och försöker att anpassa sig till det ”nya” 

livet. Den här fasen övergår sedan i nyorienteringsfasen där personen lever med det som har 

hänt som ett sår för livet. 

 

2.7 Skriftligt samtycke 

Enligt kristeorierna så är de flesta i chock efter ett cancerbesked. De är förvirrade och 

kommer dåligt ihåg vad som sägs. Kanske har chockfasen övergått till reaktionsfasen om det 

har gått några dygn. Under denna kritiska tid så får familjen förfrågan om att ingå i en eller 

flera studier som de ska ge respons på.  De har då troligtvis fått information både muntligt och 

skriftligt. Att det är känslig och svårt att informera någon som är i chock är för många läkare 

välkänt (Pritchard-Jones et al.,2008). 

 

Många artiklar diskuterar hur ett skriftligt samtycke skall utformas. De tar upp frågan om hur 

och när förfrågan om att delta i en studie skall tas upp med familjen. Det som inte diskuteras 

är vilka känslor som förfrågan väcker. Kodish, Pentz, Noll, Ruccione, Buckley och Lange 

(1998) har undersökt hur väl ett antal föräldrar till barn med cancer förstod den informationen 

som de hade fått inför en eventuell medverkan i en studie. Det handlar mycket om huruvida 

informationen var välskriven och lättförstådd. En av föräldrarnas synpunkter var att eftersom 

de vid tidpunkten för informationen var i chock så förstod de inget. Men artikeln beskriver 

inte hur det känns att mitt i den här kaotiska situationen vara tvungen att fatta viktiga beslut.  

 

2.8 Familjecentrerad omvårdnad 

Kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor bygger på tre huvudområden som är 

omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt ledarskap 

(Svenska sjuksköterskeförening,SSF). Enligt kompetensbeskrivningen skall 
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barnsjuksköterska inte endast se till barnets välbefinnande utan måste se till hela familjens 

bästa för att kunna ge barnet den bästa omvårdnaden, men barnets intresse skall alltid sättas i 

första hand. Vidare måste barnsjuksköterskan på en canceravdelning för barn vara väl 

förtrogen med både omvårdnaden och den medicinska behandlingen som barn med cancer 

behöver.   

 

Eftersom de flesta cancersjukdomarna behandlas enligt behandlingsprotokoll som är studier 

där det ingår informerat samtycke och kanske även randomiseringar. Många gånger får 

familjen information om diagnos, behandling och studie samtidigt. Barnsjuksköterskan måste 

se till att barnet blir informerad enligt sin utvecklingsnivå och att barnets rättigheter 

tillvaratas. Likaså är det en viktig del av omvårdnaden är att se till att familjen förstår hur 

cancern behandlas och vad familjen har samtyckt till. En annan uppgift är att förstå när det 

finns risk för psykisk ohälsa i familjen och hur den kan visa sig. Forskningssjuksköterskorna, 

vilka är barnsjuksköterskor i grunden, arbetar i nära samarbete de barnsjuksköterskor som 

vårdar barnen.  

  

2.9 Omvårdnadsbegrepp 

I kompetensbeskrivningen för barnsjuksköterskor finns det beskrivet hur viktigt det är att se 

till hela familjens behov för att säkerställa att barnet får den bästa omsorgen. En 

omvårdnadsteoretiker som ser till hela familjen behov är Jean Watson. Watson anser bland 

annat att sjuksköterskans omvårdnad ska hjälpa personen, i detta fall familjen att få kontroll 

över sjukdomen. Vidare värderar Watson högt självbestämmanderätten och det fria valet. 

Hennes teori lägger en tyngdvikt på patientens självkännedom och patienten är den som 

bestämmer. För att kunna hjälpa patienten att få kontroll måste sjuksköterskan förstå vad 

patienten upplever (Talento, B. 1995).  

 

3 Problemformulering 

 

Enligt med vad som framkommit ovan borde familjer med barn som har cancer, ha starka 

upplevelser i samband med att de tillfrågas om deltagande i studier. Det är viktigt att 

barnsjuksköterskan förstår familjens reaktioner och upplevelse samband med att barnet deltar 

i en forskningsstudie för att kunna ge en god omvårdnad till barnet och familjen. Det är därför 

angeläget att undersöka vilka upplevelser som familjerna har i samband med att de blir 

tillfrågade att vara med i studier. Finns dessa upplevelser beskrivna i litteraturen?  

  

4 Syfte 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur familjer till barn med cancer upplevde att bli 

tillfrågad om att vara med i en forskningsstudie. 
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5 Metod 

 

5.1 Design 

Metoden för studien har varit en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008). 

5.2 Sökstrategi 

Databaser som berör medicinsk och omvårdnadsforskning (PubMed, Cinahl) via Örebro 

universitet har använts för att få fram artiklar om den specifika frågan. Utifrån sökningarna 

har manuella sökningar gjorts bland de referenser som fanns i de utvalda artiklarna. En 

sökning gjordes även via databasen PsycInfo vilket inte gav något resultat i form av artiklar 

utan endast i form av böcker. 

 

Inklusionskriterierna har varit att artiklarna skulle vara publicerade från 2000 talet och framåt 

och skrivna på engelska.  De skulle relatera till barn, 0-18 år, med cancer. Artiklarna skulle 

innehålla den upplevelse som syftet anspelar på. Studierna har varit etiskt godkända och 

publicerade i peer-reviewed tidskrifter. 

 

Exklusionskriterierna har varit review-artiklar, vuxenvård och fokus på annan sjukdom än 

barncancer. Det finns ett undantag. Det är studie som förutom att informanterna hade cancer 

finns det informanter som hade HIV. Alla barnen hade en dödlig sjukdom som krävde 

behandling. Vidare så har artiklar som har varit inriktade på familjens upplevelse av att få ett 

cancerbesked eller hur det är att leva med cancer valts bort. 

 

Sökorden har identifierats dels genom litteratur som författaren har använt i sitt arbete som 

forskningssjusköterska på barncanceravdelning dels genom kontakt med bibliotekarie på 

Örebro Universitet. De sökord som har använts har varit ”clinical trial”, ”cancer”, 

”child*”(trunkerat), ”informed consent” och ”attitude”,” view”. Vidare har orden 

”perception” och ”experience” använts. Sökorden har använts i olika kombination med 

”AND” mellan sig.  Sökningarna har gjorts med det som kallas fritextsökning efter 

rekommendation från bibliotekarien. De sökord som gav utslag i relevanta artiklar var 

kombinationen ”clinical trial” AND ”cancer” AND ”child*” AND ” informed consent”. Den 

sökningen gav 70 st. titlar i databasen PubMed varav det var 8 st. som tillslut granskades. 

Samma sökning gav 19 st. artiklar i Cinahl varav 1 st. granskades tillslut. Många av artiklarna 

fanns i båda databaserna. Kombinationen ”clinical trial” AND ”cancer” AND ”child*” AND ” 

informed consent” AND ”attitude” gav 100 st. artiklar i PubMed men det visade sig att de 

intressanta artiklarna var samma som vid den tidigare sökningen utan ”attitude” .  De 

relevanta artiklar som kom fram när sökorden ”attitude”,” view” ,”perception” och 

”experience” lades till var för sig till den första kombinationen var det fram samma artiklar 

som vid de första träffarna i PubMed och Cinahl. se bilaga 1 

.  
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5.3 Värdering 

Vid granskningen av artiklarnas trovärdighet har en artikelmatris från Örebro Universitet 

använts och de checklistor som Forsberg och Wengström (2008) presenterar i sin bok om 

kvantitativa och kvalitativa studier. Vidare har de kvalitetskriterier som Larson (1994) för 

fram för att värdera kvalitativa studierna använts som ett komplement till Forsberg och 

Wengströms metod. Till hjälp för att förstå de metoder som studierna har använt sig av 

användes metodbeskrivningar av Polit och Beck (2008) och Ejlertsson (2003) som 

uppslagsverk. 

   

Först granskades artiklarna för att värdera dem i sin helhet med tanke på deras syfte med 

undersökningarna, vilka resultat som redovisades och dess giltighet. I de kvantitativa 

artiklarna har följande använts för att bedöma artiklarnas styrkor och svagheter: Syftet och 

frågeställningen har granskats. Design har granskats angående metodval, vilka frågeformulär 

som har förkommit. Vidare har validiteten, reliabiliteten och vilka statistiska metoder som har 

använts för analyserna granskats. Likaså har urvalet av informanter granskats och vilket 

bortfall som fanns. Därefter granskades resultatet och diskussionen (Forsberg & Wengström, 

2008). 

   

De kvalitativa artiklarna granskades på ett liknade sätt men mer fokus på hur väl metoden 

och, analysen beskrevs. Likaså hur resultaten presenterades och om det fanns citat 

redovisning som förstärkte trovärdigheten (Forsberg & Wengström, 2008). Som tillägg 

värderades de kvalitativa artiklarna enligt Larsson (1994) angående om en förförståelse fanns, 

om det fanns en intern logik, hur innebördsrik redovisningen var, fanns det en struktur och 

relaterade författarna till tidigare forskning? Likaså för att se om deras framställning gav 

läsaren ett nytt sätt att se den undersökta företeelsen. De styrkor och svagheter som framkom 

presenteras i artikelmatrisen. se bilaga 2. 

 

5.4 Urval 

Steg ett i urvalsprocessen var att se vilka artiklar som fanns tillgängliga via Örebro 

Universitets bibliotek. Därefter lästes alla titlar. De artiklarna som verkade stämma med syftet 

där lästes sammanfattningarna. Samtidigt kontrollerades referenslistor för att se om det fanns 

fler relevanta artiklar att tillgå. Steg två i urvalsprocessen att ta bort de artiklar som inte 

verkade passa syftet. Därefter lästes de resterande artiklarna och ett slutligt urval gjordes. Det 

var tre kvalitativa studier och sex kvantitativa studier ingick i den slutliga granskningen.  

  

5.5 Databearbetning 

Analys av artiklarna har gjorts med inspiration av den teknik som används vid innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2003). Första steget var att förstå begreppet upplevelse för att få en 

bild av vad syftet menade med upplevelse. En upplevelse är något som man erfar, uppfattar, 

kännar (synonymer.se). Därefter lästes artiklarna noggrant flera gånger. Vid varje 
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genomläsning så markerades fraser som kunde innehålla en upplevelse som relaterade till 

syftet. 

 

Nästa steg var att gruppera fraserna för att försöka se ett mönster i texterna. Följande steg var 

att sätta rubriker på fraserna. Rubrikerna har blivit subkategorier som sedan har grupperats till 

kategorier, se tabell 1. För att förstärka trovärdigheten av subkategorier har citat använts. 

Citaten har inte översatts för att dess budskap inte skulle förloras. 

 

Tabell 1    

 

Subkategorier  Kategorier 

 Svårt att förstå 

 Känsla av osäkerhet 

 I ett tillstånd av chock 

 Känsla av handling 

 Inre påverkan 

 Tiden 

 Kände tvång från andra 

 

 

 Yttre påverkan 

 Trodde det skulle hjälpa mitt 

barn/mig 

 Trodde det skulle hjälpa andra 

 Tillit till läkare/forskare 

 Vilja att hjälpa 

6 Resultat  

 

Syftet var att undersöka hur familjer till barn med cancer upplevde att bli tillfrågade om att 

vara med i en forskningsstudie. I de granskade artiklarna framkom det tre kategorier som 

speglade upplevelsen. Den första kategorin var inre påverkan som omfattade upplevelser som 

kom ifrån personens inre känsloliv. Den andra kategorin var yttre påverkan som inkluderade 

upplevelser som speglade känslan av att vara påverkande av andra på olika sätt. Den tredje 

kategorin var upplevelse av att vilja hjälpa sig själv eller andra på olika sätt. 

 

6.1 Inre påverkan 

 

Ett genomgående tema bland de granskade undersökningarna var att studera hur väl 

föräldrarna förstod informationen om vad deltagande i forskningsstudier innebar. Det var 

vanligt att de fick förfrågan om deltagande i studier nära anslutning till att familjen hade fått 

information om cancerdiagnosen. Det var vanligt att familjerna hade svårighet att förstå vad 

det betydde att delta eller inte. Det kom fram att en del av föräldrarna var osäkra på över 

beslutet som de hade tagit. Vidare framkom det i uttalande från föräldrar att de befann sig i ett 
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tillstånd av chock vid tillfället för informationen. Samtidigt gav behovet av att fatta ett beslut 

en känsla av handling.  

 

6.1.1 Svårt att förstå 

Undersökningarna ställde frågor om informanterna kunde redovisa vilken studie de hade valt 

att delta i, hur studien var utformad och vad det hade för betydelse för dem. Flera artiklar 

rapporterade att många föräldrar hade svårt att förstå studiens upplägg och vad det betydde för 

deras barn (Eiser, Davies & Glaser, 2005, Simon et al. 2003). Chappuy et al. (2010) 

intervjuade föräldrar vars barn hade leukemi. De hade tillfrågats om att delta i en 

randomiserad läkemedelsstudie som började 21 dagar in i behandlingen av leukemin. Hälften 

av föräldrarna kunde inte redovisa huvudskälen till läkemedelsstudien. Författarna påpekade i 

sin konklusion att föräldrar skrev på det informerade samtycket utan att förstå vad de hade 

skrivit på. Barn med cancer eller HIV intervjuades om deras syn på deras deltagande i 

forskningsstudier. De hade också haft svårt att förstå informationen. De äldre barnen förstod 

bättre och det var signifikant bättre förståelse om studiens innehåll om det hade gått mer än 

sju dagar efter diagnos när de hade fått information om studien (Chappuy, Doz, Blanche, 

Gentet & Tréluer, 2008). En undersökning där barn intervjuades om sina erfarenheter av att 

delta i en studie så svarade de flesta att det var delvis svårt eller mycket svårt förstå 

informationen (Ungura, Sill & Kamani, 2010). Tonåringarna tyckte till viss del att det var 

svårt att förstå studieinformationen. De tyckte att läkarna använde svåra ord som gjorde det 

svårare att förstå innebörden av studien (Read et al., 2009) 

 

Endast en undersökning går emot vad de övriga har redovisat. Undersökningens syfte var att 

undersöka föräldrarnas tillfredsställelse med beslutsprocessen. I undersökningen var 70 % av 

föräldrarna som deltog nöjda med den informationen som var given i samband med förfrågan 

om deltagande i studien. Endast tre av 66 föräldrar ville ha mer information om studien 

(McKenna, Collier, Hewitt & Blake, 2010). 

 

6.1.2 Känsla av osäkerhet 

I flera undersökningar framgick det att eftersom föräldrarna hade haft svårt att ta till sig 

informationen om studien som de hade tackat ja till så skapade det en osäkerhet över vad de 

egentligen hade tagit beslut om (McKenna et al., 2010, Chappuy et al., 2010, , Stevens & 

Pletsch, 2002). McKenna et al. (2010) visade i sin undersökning att en del föräldrar ett år efter 

sitt beslut om deltagande i studie var osäkra om det var rätt beslut. Undersökningen med 

föräldrar till barn med leukemi kom fram till att 19 % av föräldrarna tyckte att det var ett svårt 

beslut att ta om deltagande i studien (Chappuy et al., 2010). Några mammor verkade ha ångrat 

att de hade varit tvungna att fatta beslut om deltagande när de förstod så lite om sjukdomen. I 

samma undersökning fanns det mammor som var mycket positiva till forskningen och ansåg 

att få vara med i studier var det som låg bakom den förbättrade överlevnaden och sa så som 

”absolutely brilliant” eller ”the way forward” (Eiser et al., 2005, s. 520). En av de kvalitativa 

undersökningarna beskriver hur mödrarna till barn som deltog i en 

benmärgstransplantationsstudie beskrev hur de kände bördan av sitt beslut. Den här känslan 
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fanns speciellt under de tillfällen då något hände med barnet under behandlingen, ett citat var: 

”The issue is whether I can live with myself with the decision I made” (Stevens & Pletsch, 

2002, s. 85) 

 

6.1.3 I ett tillstånd av chock 

Bland orsakerna till att familjerna hade svårt förstå informationen var att de vid förfrågan om 

studien fortfarande var chockade över cancerbeskedet (Stevens & Pletsch, 2002, Eder et al., 

2007). De intervjuade mödrar till barn som blev benmärgstransplanterades gav en bra bild 

över hur påverkade de var över cancerbeskedet. Enligt intervjuerna så blev de informerade om 

att möjligheten till benmärgstransplantation som var s.k. experimentell behandling efter 24 till 

48 timmar efter första beskedet om diagnosen. Mödrarna beskriver hur deras mentala tillstånd 

var vid tid för beslut om deltagande genom citatet: ”When they present the study to you, you 

are in the shocking beginning. You sign it because you are in this totally shocked totally out-

of-your-brain thing” (Stevens & Pletsch, 2002, s. 84). När föräldrarna fick ge förslag till hur 

förfrågan om studier kunde förbättras så kom det fram att som förälder så förstod man inte 

informationen för att man var i chock över att ens barn hade fått cancer (Eder et al., 2007).   

   

6.1.4 Känsla av handling 

Mitt i den chockartade situation som många av familjerna upplevde att de befann sig i när 

förfrågan om studie kom så gav det dem något annat att tänka på. Beslutet gav dem en känsla 

av handling (Stevens och Pletschs, 2002, Eiser et al., 2005). I Stevens och Pletschs (2002) 

intervjuer med de 12 mödrarna till barn som blev benmärgstransplanerade, beskrev mödrarna 

hur de egentligen inte kunde tack nej eftersom barnen befann sig en livshotande situation. De 

var tvungna att delta men att genom att de deltog så gjorde de något för att rädda sitt barn. I 

en annan undersökning där mödrar till barn med leukemi intervjuades sa ett flertal mödrarna 

att även om de var tvungna att ta beslut under svåra förhållanden så kändes det bra. De fick 

rikta sin energi mot något. De fick göra något för sitt barn (Eiser et al., 2005).  

 

6.2 Yttre påverkan 

 

Eftersom det var vanligt att familjerna blev tillfrågade om deltagande i studier i när anslutning 

till besked om cancer samtidigt som det fanns ett behov att börja med cancerbehandling 

uppstod det en känsla av tidspress. Under denna begränsade tid fanns det få möjligheter att 

tala med olika personer eller att familjen fick tid att tänka efter. Det framgick att en del kände 

sig tvingade att delta efter påtryckningar från andra. 

 

6.2.1 Tiden 

I flera undersökningar kommenterade en del informanter att de hade haft för kort tid på sig att 

tänka igenom sitt beslut (Eder et al., 2007, Unguru et al., 2010). En del föräldrar tog upp 

tidsaspekten som en stressfaktor. De ansåg att de inte hade tid att tänka igenom sitt beslut 
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samtidigt som de inte ville att det skulle vara någon fördröjning av barnets behandling. Det 

fanns ingen tid att rådfråga andra föräldrar som hade varit i samma situation, om hur de hade 

tänkt eller handlat i samma situation. Då föräldrarna lämnade förslag på hur processen med 

informerat samtycke kunde förbättras var tidaspekten den mest framträdande. Ett citat var ”I 

think parents need more time to digest the information and more time for the emotions to 

settle down before they can make those decisions” (Eder et al., 2007, s. e853). Samma 

reflektion gjorde barnen och tonåringarna. De ville haft tid att prata med andra barn och 

tonåringar som hade varit i samma situation (Unguru et al., 2010).  

 

6.2.2 Kände tvång från andra 

Flera artiklar rapporterade att både föräldrar och barn kände att anhöriga och ibland läkarna 

förväntade sig att de skulle delta i forskningsstudier (Eiser et al., McKenna et al., 2010, 

Unguru et al., 2010, Read et al., 2009, Chappuy et al., 2008). I en undersökning tillfrågades 

barnen om de hade känt att de hade en valmöjlighet inför deltagande i en klinisk studie. En 

tredje del av barnen ansåg att de kände sig tvungna att delta beroende på press från 

föräldrarna och eller läkarna (Unguru et al., 2010). Detsamma sa tonåringar, de tyckte att 

familj, vänner och läkare förordade att de skulle vara med i studierna (Read et al., 2009). Barn 

som inte kände sig delaktiga i beslutet angav att en av orsakerna var att de hade inget 

alternativ ”I have no chocie” (Chappuy et al., 2008, s.1045). Mödrarna i artikeln av Eiser et 

al. (2005) uppgav att de kände en viss skyldighet mot tidigare familjer som hade deltagit i 

studier eftersom deras barn nu drog nytta av den kunskap som tidigare deltagare hade bidragit 

med. Papporna rapporterade i en undersökning att de kände sig tvungna att tacka ja till 

deltagande speciellt när det gällde icke randomiserade studier. Det var oklart ifrån vem de 

kände sig tvungna att delta i studier (McKenna et al., 2010).  

  

6.3 Vilja att hjälpa 

 

I några undersökningar fanns det uttalanden som visade på att genom att delta skulle det var 

till gagn för dem själva. Andra familjer tänkte på att deras deltagande hjälpte någon person i 

framtiden. Genom att delta så var det till hjälp för läkare som de litade på.    

 

6.3.1 Trodde det skulle hjälpa mitt barn/mig 

Bland anledningarna till att föräldrarna valde att delta i studier var att de trodde att genom 

detta att barnet skulle få en bättre behandling (Chappuy et al., 2010, Chappuy et al., 2008, 

Unguru et al., 2010, Read et al., 2009). 

Chappuy  et al. (2010) visade att det fanns föräldrar som hoppades att genom att vara med i 

studien så skulle ge deras barn möjlighet att få den bästa behandlingen. Det var något som 

mammor till barn med leukemi också tog upp, att de fick chansen att få de ”bästa” 

behandlingen. Barnen uppgav också att de valde att delta för att de trodde att de skulle få den 

bästa behandlingen (Chappuy et al., 2008, Unguru et al., 2010). I en undersökning som 
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frågade om skäl till deltagande i studier angav både föräldrarna och tonåringar att genom att 

delta kunde det hjälpa deras barn eller sig själv (Read et al., 2009). 

 

6.3.2 Trodde det skulle hjälpa andra 

En anledning till att samtycka till deltagande i studie var att det kunde hjälpa kommande sjuka 

barn (Read et als., 2009, Chappuy et al., 2010, Unguru et al. 2010). Både föräldrar och barn i 

Read et als. (2009) undersökning uttryckte att de deltog för att de ville hjälpa andra personer. 

Föräldrar till franska barn med leukemi som deltog i en fas III behandlingsstudie tillfrågades 

om olika saker kring det informerade samtycket. Bland annat tillfrågades de om orsakerna 

bakom beslutet. Bland orsakerna uppgav 37 % av föräldrarna att deras deltagande i 

forskningsstudien skulle kunna vara till gagn för andra barn (Chappuy et al., 2010). I 

undersökningen av Unguru et al. (2010) frågade de barn från sju år om deras förståelse av 

deltagande i forskningsstudie. En av de tre vanligast orsakerna till att barnen deltog var att de 

kunde hjälpa någon annan. Vidare kände barnen de också vill hjälpa läkaren att förstå.  

 

6.3.3 Tillit till läkare/forskare 

En del familjer angav en faktor för sitt beslut för deltagande var att de hade förtroende för 

läkaren/forskaren som informerade om studien (Chappuy et al., 2008, Chappuyet al., 2010, 

Eiser et al. 2005). 67 % av föräldrarna uppgav att de kände tillit till läkaren/forskaren och det 

var huvudskälet till att delta i studien (Chappuyet al., 2010). Barnen uppgav spontat att 

orsaken till att delta var att de litade på forskaren (Chappuy et al., 2008). I Eiser et als. (2005) 

artikel fanns det mödrar som litade på läkarna och deras trovärdighet 

 

6.4 Resultatsammanfattning 

Artiklarna som har granskats visade att familjers upplevelse av att ha blivit tillfrågad om att 

delta i en forskningsstudie handlade mycket om att de i olika hög grader inte förstod 

informationen. Bland de uttalande som fanns framkom det att det kunde bero på det 

chockartade tillstånd som många befann sig vid beslutstillfället. De kände en tidspress men 

samtidigt fanns de som tyckte att beslutsprocessen gav dem något att fokusera på. Det gav 

dem en känsla av handling.  Å andra sidan fanns det mödrar som efteråt hade en känsla av 

osäkerhet om de hade valt rätt. Både barn och vuxna gav uttryck för att de kände en press från 

anhöriga, vänner och läkare att delta i forskningsstudier. Ett viss mått av osjälviskhet fanns 

speciellt hos barnen att deltagande skulle hjälpa andra barn men många tackade ja till 

forskningsstudier för att de hoppas att det skulle vara den bästa behandlingen för dem själv. 

En del familjer uppgav att de litade på läkaren/forskaren och dennes råd. 
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7 Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

De vetenskapliga artiklarna söktes fram via databaserna PubMed och Cinahl. En annan möjlig 

databas hade varit cochrane library men de artiklar som cochrane library använder sig av finns 

också publicerade i PubMed och Cinahl.    

 

En av inklusionskriterierna var att artiklarna skulle ha fokus på barn och cancer. I en av de 

inkluderade artiklarna intervjuades inte bara barn med cancer utan också barn med HIV. 

Artikeln inkluderades då båda grupperna av barn hade fått ett besked om en livshotande 

sjukdom och därefter tillfrågades om att vara med i en behandlingsstudie. Artikeln var 

relevant då den speglade barnets egen erfarenhet av att delta i en forskningsstudie. En annan 

artikel som inkluderades framgick det inte om studien var etiskt godkänd men eftersom 

studien ingick i den franska stora behandlingsstudien av akut lymfatisk leukemi där många 

hundratals barn ingick anser författaren att studien är trovärdig och bör vara etiskt godkänd.  

 

Sökorden som användes och gav resultat var clinical trial, cancer, child*, informed consent. 

Förvånande nog framkom det inte fler artiklar när orden attitude, view, perception och 

experience användes i kombination med de fyra första orden. En begränsning ” limits” hade 

satts till att artiklarna skulle vara publicerade från år 2000 och framåt. En sökning gjordes 

utan några ”limits”. Den sökningen gav endast ytterligare en artikel som var från 1998.  

De artiklar som har valts ut fanns som fulltextmaterial i databaserna via Örebros 

Universitetsbiblioteks onlinetjänst. Det har varit en medveten begränsning att endast använda 

undersökningar som vände sig till den här målgruppen, familjer med barncancer eftersom 

gruppens speciella situation med ett barn som en livshotande sjukdom kan ha påverkat hur 

familjen upplever att bli tillfrågad om att delta i en forskningsstudie. 

 

En viktig del i granskningen av artiklarna var att värdera deras trovärdighet. Forsbergs och 

Wengströms (2008) checklistor användes i huvudsak men de kändes inte tillräckliga för att 

verkligen förstå hur de olika studiernas metoder. Eftersom de kvantitativa studierna byggde i 

stor del på semistrukturrede intervjuer som hade kodats och sedan statistiskt behandlats med 

metoder som författaren inte var väl förtrogen med behövde författaren slå upp de olika 

statistiska metoderna i Polit och Beck (2008) och Ejlertsson (2003). Likaså användes 

Larssons (1994) kapitel om kvalitetskriterier av författaren för att få en fördjupad förståelse 

om hur kvalitativ forskning kan värderas. 

 

Syftet med litteraturstudien var att sammanställa tidigare forskning för att få svar på hur 

familjer upplevde att bli till frågade att var med i en forskningsstudie. Till hjälp för att 

sammanställa resultaten från tidigare forskning användes den kvalitativa metoden 

innehållsanalys som innebär att man söker meningsbärande enheter i texter. De 

meningsbärande enheterna bildade sedan subkategorier som i sin tur ledde till kategorier.  
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Det anses att innehållsanalys kan användas på olika sorts data och kan anpassas efter 

forskarens erfarenhet (Graneheim, U.H. & Lundman, B. 2003). En svaghet med 

innehållsanalys att den kräver att det finns en hel del textmassa att analysera. Eftersom det 

endast var tre kvalitativa artiklar fanns det relativt lite textmassa att analysera. 

  

En begränsning kan ha varit att sex av artiklar som har granskats har haft en kvantitativ 

ansats. De har använt semistrukturerade frågeformulär eller intervjuer. Resultaten har kodats 

och bearbetats statistiskt. Därefter har resultaten presenteras i klassisk kvantitativ stil med 

många tabeller och procentsatser. De kommentarer som informanterna har bidragit med har 

kodats eller presenterats som korta kommentarer eller citat. Det gjorde det svårare att få fram 

meningsbärande enheter att analysera för att få fram subkategorier och kategorier.  

 

En annan svaghet i innehållsanalysen var att det framkom en subkategori ” tillit till 

läkare/forskare” som inte riktigt passade in någon av de tre kategorierna inre påverkan, yttre 

påverkan, vilja att hjälpa. Den subkategorin har känt viktig men det har inte funnits tillräckligt 

material för att utveckla det vidare. Likaså kunde inte författaren få fram ett övergripande 

tema till de tre kategorierna som egentligen en innehållsanalys bör utmynna i.   

 

Samtidigt har innehållsanalysen varit ett bra sätt att strukturera och systematiskt analysera de 

olika studierna för att finna svar på syftet. Vidare var innehållsanalysen ett bra sätt att 

beskriva de upplevelser som familjerna hade i samband med att de tillfrågades om att delta i 

en forskningsstudie.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Enligt GCP är det informerade samtycket mycket viktigt, speciellt i klinisk 

läkemedelsforskning. Forskaren måste informera försöksperson om studiens alla delar både 

muntligt och skriftligt. Därefter skall försökspersonen skriva på det informerade samtycket 

(www.codex.vr.se). Ett flertal av de granskade artiklarnas undersökte bland annat hur väl de 

tillfrågade personerna förstod information som de hade fått inför deltagande i en 

behandlingsstudie. Det var vanligt att de inte förstod studiens upplägg. I artikeln av Pritchad-

Jones et al. (2008) tog de upp att i en undersökning svarade 50 % av föräldrarna att de inte 

hade förstått vad randomiseringen innebar för dem. I de granskade artiklarna var det många 

deltagare som framstod i olika hög grad förvirrade över vad de egentligen hade beslutat om. 

Samtidigt kom det fram i korta kommentarer om att vid tillfället för förfrågan om deltagande 

befann sig familjerna i ett känsligt läge, kanske t.o.m. i tillstånd av chock. Samma resultat fick 

Kodish et al.(1998) fram i sin undersökning. Likaså utryckte föräldrarna i den här 

undersökningen att fast de kände sig förvirrade vid tillfället för förfrågan så kände föräldrarna 

att beslutsprocessen gjorde dem lugnare och gav dem en känsla av kontroll.  

 

I litteraturgenomgången av Shilling och Young (2009) framgår det att föräldrarna är 

ångestfyllda vid tidpunkten för diskussionen om medverkan i en behandlingsstudie. Den här 

osäkerheten över vad egentligen var beslutat förföljde föräldrarna, framför allt mödrarna 

framförde att de kände ånger speciellt när det hände barnet något under behandlingen. Det här 

http://www.codex.vr.se/
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fann Shilling och Young (2009)också i en undersökning om epilepsi att genom att ta ett beslut 

hade man ett ansvar för sitt beslut som man kunde sedan ångra speciellt om något gick fel.  

 

Samtidigt kom det fram att frågan om deltagande i en behandling gjorde att familjerna fick 

något konkret att tänka på. Föräldrarna kände att de gjorde något för sitt barn. Shilling och 

Young (2009) menade att det här fyller en viktig psykologisk funktion i en tid då föräldrarna 

inte kan göra något för sitt barn. De fann i sin granskning att få föräldrar vill att någon annan 

skall ta beslut utan de besluta själv och att det informerade samtycket har ett symbolvärde för 

föräldrarna. Det gav dem en chans att göra något för sitt barn.  

 

Det är troligt att många de familjer som blir tillfrågade att delta i behandlingsstudier mot 

cancer, befinner sig i krisens akuta fas. En del är kanske fortfarande i chock medan andra har 

övergått till reaktionsfasen (Cullberg, 1980). De uttalandena som gjordes i de granskade 

artiklarna tyder på detta. Det var säkert inget större fel på den givna informationen utan att 

mottagaren inte var mottaglig för informationen och hade minnesluckor. Minnesluckorna 

skulle kunna bland annat skapa den här osäkerheten om vad man egentligen hade gått med på. 

Den känslan av handling som fanns tyder på att personen befann sig i reaktionsfasen. Där är 

en av försvarsmekanismerna är att isolera sina känslor och man försöka hitta mening med det 

som har hänt. Processen att ta ett beslut ger familjen chans att kanalisera sin energi och hålla 

undan sina känslor. Det är kanske bra för familjen att få något konkret att tänka på efter att de 

har fått ett cancerbesked eftersom de inte kan göra något för sitt barn (Shilling & Young, 

2009).  

 

Det framgår av de granskade artiklarna att familjerna inte hade förstått innebörden av studien, 

att läkaren/forskaren inte visste vilken behandling som är bäst eftersom familjerna uppgav att 

de deltog för det gav chans till den ”bästa” behandlingen. I en artikel som redovisade varför 

vuxna med en kirurgisk åkomma deltog i en randomiserad forskningsstudie så var 

huvudskälet till att medverkan i studien att det kunde vara till nytta för dem själv. De 

medverkande uppgav också att de ville hjälpa andra med samma åkomma (McCann et al., 

2010). Det framförde barnen också i Unguru et al. (2010) att detta var en orsak till 

medverkan. 

 

Familjerna, både vuxna och barn uppgav att de hade tilltro till läkarnas/forskarnas kunskap 

och därför deltog de i de studier som presenterades för dem. Det samma visade de två 

undersökningarna med äldre män framgick det att de hyste stor tilltro till sin läkare, de gjorde 

som läkaren sa (Featherstone & Donovan, 1998, 2002). Den som informerar och frågar 

familjer om att delta i studier bör var medveten om sin maktposition och bör försäkra sig om 

att familjen gör ett fritt val. 

 

Många av de granskade artiklarna använde sig av semistrukturerade formulär som antingen 

enkäter eller intervjuer. En del formulär var standardiserade, andra var anpassade till 

målgruppen. De verkar ha fått svar på sina frågor. Men man kan undra om de inte hade fått 

fram mer genom en kvalitativ ansats eftersom det några gånger framkom det att materialet var 

lite litet för att dra några generella slutsatser. Oftast var det bara i diskussionen som det kom 
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upp att det kanske fanns en psykologisk orsak till att familjerna förstod informationen dåligt. 

Ingen artikel diskuterade familjens upplevelse av att bli tillfrågad i en forskningsstudie 

 

Flera av de synpunkter som Rane (2009) tar upp i sin artikel om hur han och hans fru 

upplevde att när de fick frågan om deras dotter skulle delta i en randomiserad 

läkemedelsstudie framkom också i granskningarna av artiklarna. De hade svårt att förstå vad 

randomisering innebar fastän deras dotter hade behandlats under en längre tid. Deras första 

tanke var att de skulle få tillgång till en bättre behandling men när de insåg att så var inte 

fallet misstrodde de nästan läkaren, läkaren som de annars hade haft stor tilltro till. 

Föräldrarna Rane hade tid på sig att tänka igenom och fråga runt innan de tog beslutet om att 

låta dottern delta eller inte i studien. Den tiden att tänka igenom sitt beslut och ge ett 

informerat samtycke till forskningsstudier har få barncancerfamiljer. Det är därför viktigt att 

de som genomför studier, speciellt läkemedelsstudier på barn med cancer är medvetna om 

familjens speciella situation.  

 

8 Slutsats 

 

Familjer med barn som har fått ett cancerbesked befinner sig i en utsatt situation. I samband 

med att de tillfrågas om att vara med i en forskningsstudie upplever familjen en inre påverkan 

där de har svår att förstå, är osäkra över sitt beslut, är i ett tillstånd av chock beroende på 

cancerbeskedet men känner en känsla av handling när de får ta ett beslut. Det upplever också 

en yttre påverkan där familjerna många gånger känner en tidspress att behandlingen måste 

komma i gång. De känner sig pressade av andra att delta. Till detta ligger en känsla av att vilja 

hjälpa. Dels tron att genom att delta så får barnet en chans till den bästa behandlingen. Dels 

att hjälpa kommande barn och att de har en tillit till att läkaren vet vad som är bäst. 

Sjukvården behöver försäkra sig om att familjerna får tillfälle i efterhand att samtala om de 

forskningsstudier som de deltar i eller har deltagit i för att ge familjen kontroll över vad de har 

beslutat angående forskningsstudier.  

 

9 Kliniska implikationer  

 

Det är viktigt för barnsjuksköterskan och forskningssjuksköterskan att vara medveten om att 

trots det informerade samtycket för en forskningsstudie som familjerna skriver på i nära 

anslutning till diagnos har kanske inte föräldrarna förstått allt och kommer kanske inte ihåg 

vad de har beslutat sig för i efterhand. I samband med informationen så skall de ha fått en 

skriftlig information.  En del av omvårdnaden kan vara att påminna familjen om att spara 

informationen, kanske i en pärm, för att kunna läsa den igen senare. Likaså skulle 

sjuksköterskan kunna göra en sammanfattning över de studier som familjen de deltar i. Ett 

annat förslag vore att återkomma till familjen efter några månader och gå igenom de studier 

som de deltog i eller deltar i.   
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10 Förslag till fortsatt forskning 

 

Alla artiklar som har granskats eller förkastats har varit utländska. Ingen har varit svensk eller 

ens nordisk vilket gör det svårare att omsätta deras resultat till de svenska eller nordiska 

förhållandena. Eftersom behandling av barncancer är enhetlig i Sverige behöver inte familjen 

egentligen tänka på om något annat sjukhus skulle kunna erbjuda ”bättre” behandling som det 

kan vara i t.ex. USA. 

Det vore intressant att få en inblick hur de nordiska familjerna upplever att vara deltagare i de 

former av behandlingsprotokoll som förekommer i norden. Därför behöver patienters och 

anhörigas upplevelser av forskningsstudier utforskas ur alla synvinklar. Båda föräldrars, 

tonåringars, barns och personals syn på hur forskningsstudier ska bedrivas på bästa sätt 

behöver undersökas både med kvalitativ och kvantitativa metoder.  
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föräldrarna förstår 
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får när deras 
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för att barnet ska 

delta i en pediatrisk 

hematologisk-

onkologisk klinisk 

studie. 
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som resonpondenterna fick svara fritt 
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mån efter fråga om studie och 

sedan2:a 6 mån efter. 

Urval: 1:a 37 mammor och 14 pappor. 
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akut lymfatisk leukemi (ALL) med 
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Analys: svaren kodades, ACCES 

databas, kvalitativ data jämfördes med 

X
2
 tests 

Kvantitativa värden jämfördes med t 
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Styrka: bra 

metod 

genomgång. 

Trovärdighet 

ökad genom att 

2 st. kodade 

intervjuerna 

och den 3:e 

kontrollerade 

koderna. 

 

Svaghet: inga 

citat som 

stärker 

statistiken e 

Inget om 

exklusion eller 

bortfall 

. 

Alla var nöjda med informationen. 

40%  informationen var för medicinsk 

67% hade tilltro till läkarna 

37% möjlig nytta för andra 

30% tillgång till den bästa möjliga 

behandlingen 

14-23 % förstod inte vad 

randomiseringen var. 

81% lätt beslut för att de kände att de inte 

hade något val eller att det kändes 

logiskt. 
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Deltog för att de skulle få den bästa behandlingen. 
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Rapportera förslag 

om förbättring av 

Informerat Samtycke 

(IC) processen från 

ett 

föräldrarperspektiv 

som har barn med 

leukemi 

Design/metod:kvalitativ 

Grounded theory baserat. 

Induktiv metod 

Datainsamling: Observation och 

ljudinspelning under 

”informerade 

samtyckeskonferans” 

Inklusion: föräldrar till barn med 

leukemi från 6 st. 

barncancercentra. 

Urval: 

Totalt 140 deltagare. 

132 st. intervjuer. öppen fråga 

inom 72 timmar efter diagnos. 

110 st . telefonintervjuer, 6 mån 

efter diagnos,   

72 st. focusgrupper, 3 år efter 

diagnos.  

9st. föräldrarrådsgrupper, 4 år 

efter diagnos. 

Analys: Allt spelades in och 

skrevs sedan ut. Dialoger på 

spanska översattes till engelska. 

Induktiv process med bildande 

Styrka: bra att de 

använder flera 

metoder för att fånga 

teman. Bra och många 

citat. 

2 forskare oberoende 
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tema. Vid olikheter 

deltog en 3:e forskare 

för att öka säkerheten 

i resultaten. 
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metoden och resultat. 

Svaghet: finns inga 

data om under vilken 
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om de exkluderade 
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processen i  
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Det mest citerad förslaget: Tidsaspekten, 

behöver mer tid innan beslut. Vill 

konsultera andra innan beslut 

“Time! We need more time.”  

”I think parents need more time to digest 

the information and more time for the 

emotions to settle down before they can 

make those decisions..” 

Tid att ta hand om sina känslor innan 

beslut. 

Tid för upprepning av info så att man 

förstår. 

För mycket info. Eller de behövde mer 

info, behov av repetition. Förstår inte. 

Påpekar att man är i chock. 

” the first time you don’t hear anything. 

The first time you’re scared” 

 I think when parents are in this highly 

emotional situation, they want a personal 

recommendation”. 

 

“I mean, it’s good to talk to the doctors, 

but you want, like, a regular person’s point 

of view.” 
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av tema, av dem bildande av 

kategorier som gav 

rekommendationer hur förbättra 

processen 
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Eiser, C., Davies, H., 

Jenney, M., Glaser, 

A. 

( 2005) 

 

Mothers’ attitudes to 

the randomized 

controlled trial 

(RCT): the case of 

acute lymphoblastic 

leukemia (ALL) in 

children.  

Child: Care, Health 

& Development, 31 

( 5), 517-523. 

 

England 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva hur 

mammor till 

nyinsjuknade barn i 

ALL om deras 

inställning, kunskap 

och skäl till att lämna 

godkännande eller 

icke till en 

randomiserad klinisk 

studie inom United 

Kingdom children’s 

Cancer Study Group. 

Design/metod: 

Kvalitativ, 

Innehållsanalys enl. 

Polit & Hunger ,1983.  

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervju med mammorna 

i deras hem 3 till 5 

månader efter diagnos. 

Inklusion: att barnet var 

mellan 4 och 16 år med 

ny diagnostiserad  ALL. 

Engelskspråkig 

.Urval:  

54 st. av 84 deltog. 1 st. 

togs bort p.g.a. att de 

inte ville spelas in på 

band. Intervjuerna 

spelades in på band och 

skrevs sedan ut.  

Analys: innehållsanalys, 

med kodning till tema. 

Kodningen kontrollerads 

av flera personer för att 

Styrkor: 

Erkänd tidskrift. 

Lämplig grupp 

Metodgenomgång 

Diskussion om 

svagheter i 

studien 

 

Svagheter: 

Inga andra 

familje-

medlemmar. 

Resultaten är inte 

återförd till 

gruppen.  

Få citat eller 

annat som stödjer 

temaorden. 

 

Osäkerhet om vilken studie de deltog i 

eller om det t.o.m. var flera studier. 

“I’ve signed his name to I don’t know how 

many things. He’s on one for the…” 

7 st mammar. Mycket positiv till forskning 

och förstod att den ökade överlevnaden 

berodde på att man var med i studierna. 

” absolutely brilliant” 

 

Osäkerhet om hur randomiseringen gick 

till och vad det betyder.  

” I can’t remember what it was about. Was 

it we could choose whether it was one 

drug we had or another, or…” 

Några besvikna på utfallet av 

randomiseringen andra glada. 

Förtroende för läkare. 

Alla sa sig vara dåligt informerade och var 

beroende att läkaren för info. 

Några ångrade att de hade tagit beslut när 

de förstod så lite. 

Den största gruppen 21st. Ansåg att de var 

tvungna att var med p.g.a. .skyldighet till 

tidigare deltagare i studier eftersom de 
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öka trovärdigheten hade nytta av det som tidigare familjer har 

gjort. 

Svårt att ta beslut under stress. Men det 

var inget som var ett stort hinder utan gav 

dem chans till att rikta sin energi någon 

annanstans. 
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McKenna, K., 

Collier, J., 

Hewitt, M., 

Blake, H.  

( 2010)  

Parental 

involvement in 

paediatric 

cancer treatment 

decisions.   

European 

Journal of 

Cancer Care. 

19, 621-630. 

England 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera föräldrars 

uppfattning av både 

deras egen och andras 

delaktighet i att låta sitt 

barn ingå i ett specifikt 

cancer behandlings 

protokoll och deras 

tillfredsställelse med 

sitt beslut.  

 

 

 

Design/metod: Kvantitativ 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär, 3 delar.  En 

omgjord ”Decisional Conflict 

Scale”,  “Responsibilty for 

treatment choice Questionnaire” 

och “demographic questionnaire” 

Population:föräldrar, från Ped. 

Onc.Unit, Nottingham. Barnen 

hade olika cancerdiagnoser 

Urval:66 st. föräldrar, 30 st. inom 

12 mån efter diagnos. 36 st. hade 

det gått minst 1 år sedan diagnos. 

Bortfall: inget 

Analys: SPSS. Kontroll med av 

viktning användes endast 

mödrarnas svar i responsibility 

(58 svar) 

Styrka: statistik, olika 

frågeformulär som 

viktades mot varandra 

för att upptäcka 

svagheter. 

Diskussion om metod 

Svaghet: Trubbigt 

instrument, svårt att 

veta vad föräldrarna 

egentligen har svarat 

på. 

Inget om exklusion 

Glada att vara delaktiga i 

beslut. 70 % nöjda med 

informationen. Ca.13 % mer 

info om medicin, 4.5% mer 

info om studien. Median 2.33 

dagar att besluta sig om 

deltagande. 

De som deltog i non-

randomiserade kände press 

från andra. Spec. pappor kände 

sig pressade av andra, okänt 

från vilka. 

Osäkerhet om vad som var det 

bästa beslutet ett år efter beslut 
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Read, K., Fernandez, 

C.V., Gao, J., 

Strahlendorf, C., 

Moghrabi, A., Davis 

Pentz, R., Barfield, 

C.R., Baker, J. N., 

Santor, D., Weijer, 

C., Kodish, E.  

(2009).  

Decision-making by 

adolescents and 

parents of children 

with cancer regarding 

health research 

participation.  

Pediatrics, 124( 3), 

959-965 

Canada och USA 

 

 

 

 

 

Att fastställa några av de 

personliga faktorerna som 

kan ha påverkat beslutet av 

tonåringarna med cancer 

att delta i hälso- och 

sjukvård forskning och 

beskriva om dessa skiljer 

sig från värde som 

föräldrarna till barn med 

cancer har. 

 

 

Design/metod: kvantitativ 

Datainsamling: Anonymt 

frågeformulär ifyllt från 

sep-05 till sep-07 En del i 

en större studie 

Inklusion: Förälder eller 

tonåring cancerdiagnos 

från jan -01.Onkologiska 

pediatriska centra, 3st 

Canada, 2 st USA. 

Urval:112 av 185 

tonåringar svarade, 85 

svarade på alla frågor. 

Föräldrar 442 av 627. 409 

av de svarade på alla 

frågor, 

Analys: SAS, Person’s X
2 

 

tests, multivariat models 
 

Styrka: många 

som deltog. 

Statistik  som 

kontrollerade 

varandra. Data 

inlagt dubbelt för 

att minska felen 

Bra diskussion 

Svaghet: de visste 

inte säkert vilka 

som hade varit med 

i en onkologisk 

studie. Menade att 

ca.65% av onk. 

barnen deltar i klin. 

studier. Lite 

svårläst. Inte allt 

var kommenterat 

som fanns i 

tabellerna. 

Den mest frekventerade orsaken för 

deltagande vad att det kunde hjälpa 

andra,  

<.0001 

Nästa orsak var att det kunde hjälpa en 

själv eller sitt barn.<.05 

En orsak för att inte delta var att de 

hade för mycket att tänka på vid det 

tillfälle  

En annan var att de inte förstod studien 

Enligt tabell så var det signifikant att de 

kände press från läkare eller familj/ 

vänner 

<.0001 
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Simon, C., Zyzanski, 

S.J., Eder, M.,Raiz, 

P., Kodish, E.D., 

Siminoff, L. A. 

(2003). 

 Groups potentially at 

risk for making 

poorly informed 

decisions about entry 

into clinical trials for 

childhood cancer.  

Journal of Clinical 

Oncology,   21 (11), 

2173-2178 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att beskriva flera 

skillnader mellan tre 

grupper av föräldrar 

som delar 

erfarenheten av att bli 

erbjudna att delta i en 

randomiserad klinisk 

studie för deras barn 

med nyligen 

diagnostiserad 

leukemi. 

Design/metod: 

kvantitativ 

Observation under 

Informerade 

samtyckes (IC) 

samtalet. 

Intervju, 

strukturerad 

3 andra formulär 

som var 

”beslutsfördel, 

nöjdhet med beslut 

och en 

förtroendeskala. 

Använder material 

från en större studie. 

Population: 

Föräldrar till barn 

med ALL,AML, 6 

centra USA 

Urval: 108 av 129 

st. föräldrar Av de 

108 var48 st. 

minoritets grupp.  

Styrka: metod 

diskussion och varför 

vissa statistiska 

beräkningar gjordes.  

Svaghet: svårt att 

förstå. Många procent 

satser, litet antal. 

Syftet och resultatet ej 

helt överens. 

Inget om det fanns 

andra orsaker till 

varför de inte förstod. 

Alla hade till en viss del svårt att förstå 

informationen. 

Ca 30 % av engelsktalande förstod inte 

randomisering. 

Ca 20 % visste inte skillnaden mellan beh   

ca 85% av de icke engelsktalande förstod 

inte rand. 

60%  icke eng. förstod inte skillnaden 

mellan beh. 
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Analys: Access och 

SAS statistik 

 



41 
 

Artikelmatris         Bilaga 2 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Stevens, P.E., Pletsch, 

P.K.( 2002).  

Ethical issues of 

informed consent: 

Mothers’ experiences 

enrolling their 

children in bone 

marrow 

transplantation 

research. 

 Cancer Nursing, 

25(2), 81-87 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ta fram mödrars 

beskrivning av deras 

erfarenhet av att deras 

barn deltog i klinisk 

studie som gällde 

benmärgs-

transplantation  

Design/metod 

Naturalistisk 

kvalitativ design 

Datainsamling: 

Semistrukturerad 

intervju guide, inom 

1 år efter BMT.  

1-2 tim intervju. Del 

av en större studie 

Population: mödrar 

till barn som BMT 

Urval: 

12st mammor 

Analys: 

Innehållsanalys och 

multinivå narrativ 

analys. 

 initiala teman 

fraser, huvudtema, 

kontext av händelse. 

Styrka: diskuterade 

begränsningar som 

studien hade.  

Bra citat, 

innebördsrikedom 

Bra diskussion. Bra 

förslag för framtiden 

Svaghet: ingen 

sammanfattning av 

resultatet. Å andra 

sidan så börjar de med 

fynden. 

Inget om bortfall. 

 

4 tema: -liv-död förhållandet som ändrar 

forsknings innebörd. -Effekt på moderns 

känslomässiga trauma på deltagande i 

forskning.- Potential kompremiss på IC pga 

barnets behov av behandling. -Tyngden av 

ansvar modern måste bära efter beslut om 

forskning. 

Att delta var en känsla av att göra något. 

Emotionellt trauma att få diagnos- chock 

”the first week was a blur. I said OK to the 

doctors- whatever they explained they wanted 

to do” 

Allt hände så fort så att det var svårt att förstå. 

Allt på samma dag som diagnosen. 

Kände en tyngd från sitt beslut långt efter. 

Känsla av ånger över sitt beslut speciellt när det 

hände något under behandlingen. 

”turning points”  

” The issue is whether I can live with myself 

with the decision I made” 

De märkte ingen skillnad mellan forskning och 

behandling bara cancer försvann. 
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(2010).  

The Experiences of 
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research: Implications 

for assent.  

Pediatrics, 125, 876-

883 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdera vad barn 

med cancer som 

behandlas med 

pediatriskt onkologisk 

forsknings protokoll 

förstår forskning, 

deras 

forskningsrelaterade 

behandling och deras 

inställning för 

delaktighet i beslutet 

om deras vård. 

Diagnos/metod 

Kvantativ 

Datainsamling: 

Frågeformulär, både 

öppna och slutna 

frågorna som läste 

upp samtidigt som 

respondenterna kunde 

läsa dem 

Inklusion: mellan 7-

18 år vid ca diagnos, 

ingick i studie mellan 

jan -05 och sep -07. 

Population: barn med 

Ca  på ett sjukhus.   

Urval:Av 62 möjliga 

37 (7-19år) 

Analys: SPSS, öppna 

frågor  som kodades 

Styrka: bra metod 

med genomgång av 

alla steg. 

Diskussion om urval, 

vilka begränsningar 

som förkom. De 

hade det med i 

metoden att de 

öppna frågorna var 

så bra. 

Svaghet: inga citat 

som beskriver vad 

barnen sa.  

Den öppna frågornas 

svaren redovisas 

inte. Inget om de 

tema som kommer 

fram. Lite dåligt om 

vilka formulär som 

användes 

Liten grupp. Ingen 

bortfalls 

redovisning. 

De 3 vanligaste orsakerna till att delta var. 

Att hjälpa andra 73%, att bli bättre, hjälpa 

deras läkare förstå(learn) 

70% svarade att det var svårt att förstå till 

olika grad. 

87% tyckte att vore bra om man förklarade 

varför forskning gjordes innan de blev 

tillfrågade. 

89%  förstod inte språket som läkarna 

använde.  

75% De hade velat prata med något annat 

barn om vad innebar att delta 

38% Kände sig tvungna(pressure) från 

föräldrar och eller läkare att delta. 

 


