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ABSTRAKT 
 
Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen (2009) insjuknar cirka 300 barn i cancer varje 
år i Sverige, och 20 procent av alla dödsfall hos barn orsakas av cancer. Barn som 
blir sjuka i cancer kan komma att kräva palliativa omvårdnadsåtgärder, då kurativ 
behandling inte kan ges. Målet med den pediatriska palliativa vården är att uppnå 
mesta möjliga livskvalitet hos barn såväl som hos deras föräldrar. Syftet var att 
belysa psykosociala behov hos barn med cancer och hos deras föräldrar under den 
palliativa fasen på sjukhuset. Metod: En kvalitativ litteraturstudie gjordes utifrån 
åtta vetenskapliga artiklar som granskades med hjälp av två bedömningsprotokoll 
och analyserades enligt ett kvalitativt förfarande. Artiklarnas manifesta innehåll 
användes som underlag för denna studie. Resultat: Det framkom att barn såväl 
som föräldrar var i behov av delaktighet, kommunikation, samordnad vård och 
trygghet för att ges möjlighet att uppnå psykosocial tillfredsställelse. När de 
upplevde samhörighet, kontinuitet, gemenskap och kontroll gavs utrymme för 
välbefinnande och trygghet. De psykosociala behoven hos barnen respektive 
föräldrarna inom de övergripande kategorierna kunde ibland skilja sig från 
varandra. Konklusion: Barn och föräldrar ses idag som en enhet när de vårdas på 
grund av deras symbiotiska förhållande. Vårdkvaliteten ökar dock om föräldrar 
och barns psykosociala behov ses för sig och tillgodoses separat. Målet ska vara 
att vårda alla familjemedlemmar utifrån deras egen, individuella livsvärld. 

Nyckelord: Barn, behov, cancer, föräldrar, livsvärld, palliativ vård, psykosocial. 
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INLEDNING 
 
Vad händer när döden drabbar ett barn? Oväntat såväl som väntat förändrar 
tragedin många människors liv. I Sverige insjuknar cirka 300 barn i cancer varje 
år och en fjärdedel av dem dör (Socialstyrelsen, 2009). Sannolikt lämnas minst 
lika många föräldrar kvar med sin sorg. Om de utfärdade palliativa 
omvårdnadsåtgärderna utförs efter de psykosociala behov barnet och föräldrarna 
har, kan sorgen eventuellt komma att bli lättare att hantera. Enligt Saarni (2006) 
kan detta möjliggöras då vårdpersonalen utgår från vårdtagarens och dess 
närståendes subjektiva upplevelser. Detta är intressant eftersom kunskap om vad 
patienten, i detta fall barn, bedömer vara viktiga värden att förverkliga när livet 
går mot sitt slut krävs för att kunna ge god vård (a.a.). Föräldrarnas åsikter om 
vårdkvalitet är också viktiga för att göra pågående förbättringar inom pediatrisk 
palliativ vård (Widger & Picot, 2008). Omvårdnadsproblemet är således att barnet 
och deras föräldrar kan uppleva olika psykosociala behov som kräver ett 
individanpassat bemötande. 

 
BAKGRUND 
 
Det psykosociala behovet definieras enligt Morris et al. (1990) som ett område 
som har samband med människans lycka, sociala engagemang, känsla av kontroll 
över sitt eget liv och tillfredsställelse med sig själv. Psykosociala åtgärder handlar 
således om att höja självkänslan samt sänka oro och nedstämdhet (Carlsson, 
2007).  Inom pediatriken involverar åtgärderna psykologiska och sociala faktorer 
rörande barnets utvecklingsnivå samt information om samspel och 
kommunikation mellan barn och föräldrar (Tveiten, 2000). Den psykosociala 
omvårdnaden av hospitaliserade barn syftar därmed till att bibehålla psykosocial 
hälsa och en normal utveckling (Enskär, 1999). För föräldrarna innebär 
psykosocial omvårdnad att vidmakthålla psykisk hälsa och att fungera i sin 
föräldraroll gentemot barnet (a.a.). 
 
Ett barn som blir sjuk och behöver hospitaliseras, det vill säga att läggas in på 
sjukhus, genomgår ofta en traumatisk upplevelse (Enskär, 1999). För barn går 
glädjen förlorad vid hospitalisering på grund av avbrottet från det dagliga livet 
och därmed förlorandet av vad som upplevs normalt för dem (Forsner, Jansson & 
Sørlie, 2005b). I vilken mån ett barn kommer att reagera beror dock på dess ålder, 
utvecklingsnivå, personlighet och tidigare erfarenheter av sjukvård (Lindberg & 
Lagercrantz, 2007). I vården finns det många situationer som kan hota barnets 
trygghet exempelvis att behöva skiljas från sina föräldrar, att behöva utsätta sig 
för situationer som är annorlunda och främmande, men framför allt att förlora 
kontrollen över sitt liv (Enskär, 1999). Detta skapar således en känsla av att vara 
fängslad och en vilja att fly undan hotet (Forsner, Jansson & Sørlie, 2005a). För 
föräldrarna innebär därför barnets sjukdom att inte bara att hantera sina egna 
känslor, utan också barnets känslor (Enskär, 1999). Enligt Tveiten (2000) 
representerar föräldrarna sitt barns yttre omgivning, varför föräldrar och barn 
således påverkar varandra genom sin kommunikation och sitt samspel.  
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Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska vården vara av god kvalitet 
och tillgodose patientens behov av trygghet. Vidare ska behandlingen byggas på 
respekt för patientens medbestämmande och integritet. Vård och behandling ska 
genomföras i samråd med patienten så långt det är möjligt. Detta kan knytas till 
FN:s barnkonventions grundläggande principer (Rönquist, 1997). Denna 
innefattar bland annat icke-diskrimineringsprincipen som innebär att alla barn ska 
ha samma rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda. Vidare inbegriper 
barnkonventionen principen om att barnets bästa ska komma i främsta rum. Sista 
principen omfattar barnens rätt till information och medinflytande (a.a.). 
 
Barn per definition är mellan 0-18 år i Sverige (FN:s barnkonvention, 1990). Att 
vara ungdom innebär en övergångsålder mellan barn och vuxen, vanligen i de 
övre tonåren eller tidig 20-årsålder (Nationalencyklopedin, 2009). I kommande 
studie används dock enbart termen barn som övergripande benämning. 
 
Barn med cancersjukdom 
 
Barncancer är ingen ensam sjukdom i sig utan innefattar flera cancerformer. I 
Sverige är de vanligaste cancerformerna leukemi (29 %), hjärntumörer (28 %) och 
lymfom (10 %) (Socialstyrelsen, 2009). Enligt Miall, Rudolf och Lavene (2004) 
står cancer för 20 procent av alla dödsfall hos barn.  

Barn som får cancer kan kräva palliativ vård om kurativ behandling inte kan ges. 
Palliativ omvårdnad innebär att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede. 
Målet med detta är att uppnå mesta möjliga livskvalitet för patienten och dennes 
familj, utan att vare sig förlänga patientens liv eller påskynda döendet (Sandman 
& Woods, 2003). Istället för att bota handlar den palliativa vården om att lindra 
patientens symtom vid obotbara sjukdomar. Därtill handlar det om att hjälpa 
patienten att leva så aktivt och normalt som möjligt (WHO, 2002). Palliativ vård 
innebär således att vårda patienten holistiskt, det vill säga att tillgodose såväl 
fysiska, psykiska, sociala behov som existentiella och andliga aspekter (Beck-
Friis & Strang, 2005). Barns tankar om sin egen död präglas ofta av ångestfyllda 
och smärtsamma föreställningar om nedbrytning av kroppen, ensamhet och 
separation från närstående (Lansdown i Tveiten, 2000). Detta innebär därmed att 
den palliativa vården måste beakta barnets syn på omvärlden. Vidare inbegriper 
den palliativa vården vanligen två faser; en tidig fas som är lång och en sen fas 
som är kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad (SOU, 2001:6). 
Palliativ vård kan således ges under flera år. Innehållet i kommande studie är dock 
företrädesvis inriktat på den sena palliativa fasen.  

De fyra hörnstenarna som utgör palliativ vård är symtomlindring, teamarbete, 
relation och kommunikation samt närstående stöd (SOU, 2001:6). 
Symtomlindring kommer dock inte att belysas, då det omfattar medicinfysiska 
aspekter. Vårdgivarna måste beakta familjernas alla behov och erbjuda den bästa 
möjliga upplevelsen i situationen, det vill säga inte bara bemöta de fysiska 
behoven hos barnet (Widger & Picot, 2008). Barnen och dess familjer anser att 
den medicinfysiska vården är viktig, men att den bara är en komponent av vården 
som helhet (Steinhauser, Christakis, Clipp, McNeilly, McIntyre & Tulsky, 2000). 
Detta kan knytas till Clarke & Quin (2007) vars prioriteringar såsom stöd och 
hopp berör psykosociala och andliga synvinklar. Vårdkvalitet i livets slutskede 
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blir därmed högst individuellt. 
 
Livsvärldsperspektiv 
 
Människans livsvärld är den vardagsvärld och dagliga tillvaro som den enskilda 
individen upplever. Det är genom livsvärlden människan känner, tycker och 
tänker. För att söka en mening och skapa ett livsinnehåll beskriver och analyserar 
människan världen (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 
Utifrån ett barns förutsättningar innebär detta att lyssna, ta efter och lära av 
omgivningen för att förstå situationen de ställs inför och finna meningen med den 
(Edwinsson Månsson & Enskär, 2008). Dahlberg et al. (2003) menar att 
förhållningssättet till människans livsvärld går ut på att bejaka människan som 
unik. Inskränkande av en människas livsvärld påverkar autonomiteten och skapar 
en obalans i tillvaron hos den lidande människan, varför även anhöriga som till 
exempel föräldrar till ett sjukt barn berörs. 

Livsvärldsansatsen utgår från ett existentiellt såväl som fenomenologiskt 
perspektiv. Detta innebär att människan inte enbart kan ses som ett fysiskt objekt, 
utan måste även ses som en själslig individ med föränderliga egenskaper. 
Människans upplevelser är därmed subjektiva och påverkas av dess unikhet, vilket 
medför att mötet med denna ska ske med en öppenhet för det oförutsägbara i dess 
erfarenhet. Människan ska betraktas som den främsta experten på sig själv, sitt 
lidande och välbefinnande, och sin livssituation (Dahlberg et al., 2003). Även 
barn är sin egen expert, vilket medför att barns åsikter ska beaktas i frågor som 
berör denne (Rönquist, 1997). En vårdgivare bör därmed inte gå in med tolkande 
ögon utifrån egna upplevelser utan se barnets och föräldrarnas situation utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv, det vill säga ”så som situationen visar sig”. 
Livsvärlden som utgångspunkt i vårdsammanhang innebär att utforska och förstå 
patientens värld utan att förminska, underskatta eller våldföra sig på den 
(Dahlberg et al., 2003).  

När människans livsvärld berörs kommer oundvikligen även dennes lidande och 
välbefinnande att vidröras (Dahlberg et al., 2003). Lidande i relation till hälsa och 
vårdande speglar det oundvikliga såväl som det onödiga lidandet. Det oundvikliga 
lidandet finns i vardagen, medan det onödiga lidandet kan frambringas av ohälsa 
och sjukdom. Lidande kan således leda till att vård inkopplas. Inom vården är 
målet att förhindra eller lindra lidande och att skapa förutsättningar för 
välbefinnande. Välbefinnande innebär att uppleva sig som fullständig och känna 
vördnad för unikheten i sitt eget liv. Välbefinnande kan därmed upplevas trots 
närvaro av sjukdom (a.a.). Det kan knytas till Runesson, Hallström, Erlander och 
Hermeren (2002) som beskriver att barn som blir sjuka och måste hospitaliseras 
delar in tillvaron i två olika världar, den ”icke hotfulla” och den ”hotfulla”. När 
sjukdomen inte gör sig påmind, till exempel vid frånvaro av 
behandlingar/undersökningar, befinner sig barnet i den icke hotfulla världen och 
kan därmed uppleva välbefinnande trots sin sjukdom (a.a.). Detta visar sig då barn 
leker och kan uppleva glädje även om de är sjuka (Cook, 2000).  

I relation till lidande och välbefinnande finns känsla av otrygghet respektive 
trygghet i människans livsvärld. När en människa blir sjuk kan sjukdomen komma 
att hota individens vardagstillvaro och otrygghet kan uppträda, därmed en önskan 
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att komma undan hotet och återfå tryggheten (Dahlberg et al., 2003).  
Föräldrarnas upplevelse av trygghet har betydelse för hur barnet uppfattar en 
situation, varför barn blir otrygga när föräldrarna är det (Edwinsson Månsson & 
Enskär, 2008). Livsvärldsansatsen betonar öppenhet och närvaro i den vårdande 
situationen som därav skapar förutsättning för att patienten ska kunna uppnå 
välbefinnande. Detta ställer krav på god kommunikation i vårdsituationen, verbal 
såväl som icke-verbal (Dahlberg et al., 2003).   
 
Kommande studie utmanar tidigare undersökningar, vilka menar att det finns en 
klar modul hur bemötandet ska ske eftersom de baseras på vårdpersonalens 
upplevelser av situationen (Berterö, 2002; Georges, Grypdonck, & Dierckx De 
Casterle, 2002). Bland annat har Nordisk förening för sjuka barns behov (1992) 
utformat en standard för omsorg om barn och unga på sjukhus. Barn och 
föräldrars behov ses därför ofta utifrån vårdpersonalens upplevelser (Heller & 
Solomon, 2005). I kommande studie ska istället barnet och föräldrarnas behov 
genom deras egna upplevelser sättas i fokus och bemötandet ska ske utifrån detta. 
Därav är studien av vikt för att kvalitetsutveckla omvårdnadsarbetet vid palliativ 
vård av sjuka barn med cancer, eftersom den ställer barnens behov i förhållande 
till föräldrarnas behov. I flera studier beskrivs emellertid att ytterligare empiriska 
studier behöva göras kring barn och föräldrars behov under den palliativa fasen 
för att sedermera kunna definiera omvårdnadsåtgärderna som eventuellt följer 
(Steinhauser et al., 2000; Forsner et al., 2005a; Widger & Picot, 2008).   

 
SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa psykosociala behov hos barn med cancer och hos 
deras föräldrar under den palliativa fasen på sjukhuset.  

 
METOD 
 
En allmän litteraturstudie gjordes vars syfte var att göra en beskrivande studie 
som motiverar till att en empirisk studie görs eller beskriver kunskapsläget inom 
ett visst område (Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturstudien är utformad 
med kvalitativ ansats, där vetenskapliga artiklar granskades. Förutsättningarna för 
att en artikel ska vara vetenskaplig är att den är utformad med ett vetenskapligt 
arbets- och förhållningssätt. Det sista kännetecknas av objektivitet samt 
systematiskt och kritiskt tänkande. Det vetenskapliga arbetssättet är en process 
som innefattar följande; problemformulering, syfte och frågeställningar, 
genomgång av litteratur, hypotes, design, metod, analys, resultat, diskussion och 
slutsats (a.a.). Dock var inte alla utvalda artiklar genomförda enligt ovan nämnd 
process, men samtliga var utformade med ett vetenskapligt förhållningssätt och 
var vetenskapligt granskade. Ett vetenskapligt arbetssätt kan antingen genomföras 
med kvalitativ eller kvantitativ ansats. Studien är utformad enligt en kvalitativ 
ansats, då studien avser att belysa människans subjektiva upplevelser i dess 
erfarna omvärld (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Litteratursökning 
 
Samtliga artiklar påträffades i databaserna CINAHL och Academic Search Elite 
eftersom dessa enligt Forsberg och Wengström (2008) inbegriper vetenskapliga 
omvårdnadsartiklar med kvalitativ ansats och har därför använts som 
understödjande material till denna studie. Artiklarna innehöll intervjumaterial 
samt undersökningsmaterial i form av frågeformulär som speglade subjektiva 
upplevelser. Sökningar i databasen Medline gav färre relevanta träffar. Enstaka 
adekvata artiklar påträffades i förhållande till syftet, men hade redan erhållits i 
CINAHL respektive Academic Search Elite. 
 
I ämnesordlistan (thesaurus) användes följande ämnesord i sökningarna; cancer, 
child, need, oncology, palliative care, pediatric, och perspectives. Sökorden 
varierades och kombinerades i fritextsökningar för att få tillgång till ett snävare 
resultat (se appendix 1). I studien användes den booleska sökoperatorn AND i 
fritexten för att fokusera sökningarna till ett mer avgränsat område, enligt 
Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) anvisningar. 
 
Urval 
 
Sökningarna inkluderade sjuka barn och ungdomar med cancer och/eller deras 
föräldrar. Barnen som inkluderades i studien var i åldrarna 0-21 år, vilket inte 
motsvarar barnkonventionens (1990) definition av barn. Detta gjordes på grund av 
att några av de utvalda artiklarna beskriver barns upplevelser upp till och med 21 
års ålder. Samtliga artiklar skulle behandla den palliativa vården och de 
psykosociala behoven därtill. Vidare inkluderades artiklar som var på engelska 
samt var peer-reviewed (vetenskapligt granskade). Tilläggas bör att all data som 
inte överensstämmer med västerländska förhållanden exkluderades. Även artiklar 
som publicerades tidigare än år 2000 sållades bort. Dock med ett undantag som 
innefattar sakenlig och aktuell data i förhållande till syftet och som är applicerbar 
i vården i dag. Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna begränsar sig till 
vård som utförs inom slutenvård, varför artiklar som behandlar hemvård inte 
användes. Detta för att sökträffarna inte skulle bli för breda. 
 
Därefter valdes artiklar ut genom två urval. I det första urvalet lästes samtliga 63 
abstrakt igenom. Av dessa valdes de mest adekvata artiklarna ut i förhållande till 
syftet och som sedan lästes i fulltext. Därefter gjordes ett andra urval som 
resulterade i åtta artiklar som svarade för studiens syfte. Alla artiklar granskades 
och kvalitetsbedömdes enligt Carlsson och Eiman (2003) som, mot bakgrund av 
Backman (1998), Ejlertsson (1992), Polit och Hungler (1997) samt SBU (1993), 
har utformat en kvalitetsbedömning för bland annat studier med kvalitativ ansats 
(se appendix 2a). Denna ställdes sedan mot ett annat bedömningsprotokoll av 
Willman et al. (2006) för att ytterligare kvalitetssäkra valda artiklar (se appendix 
2b). Alla artiklar granskades separat av de tre författarna. Fem artiklar var av hög 
kvalitet, en av medel och två av låg enligt båda kvalitetsprotokollen (se appendix 
3). 
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Analysmetod 
 
Artiklarna är analyserade med hjälp av en induktiv beskrivning av 
innehållsanalysen med kvalitativ grund, vilket passar denna litteraturstudie 
(Graneheim & Lundman, 2004). Induktion innebär att bevisa slutsatser utan att 
låta dessa påverkas av förförståelse eller egna erfarenheter, då det kan leda till en 
obefogad tolkning av resultatet. Detta förfarande innebär att det manifesta 
innehållet används, vilket är det som direkt uttrycks i texten. Analysen baseras på 
resultatet i artiklarna (a.a.). 
 
Vår analys olika steg baserad på Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
innehållsanalysen: 
 

• Alla texter genomlästes separat av författarna. Detta gjordes flera gånger 
för att få en helhetsbild.  

• Syftet ställdes därefter till resultatet i artiklarna. Meningar eller fraser som 
innehöll information som var relevanta för problemområdet plockades ut, 
så kallade meningsenheter. Omgivande text togs med, så att 
sammanhanget kvarstod.  

• Därefter kondenserades meningsenheterna med syfte att reducera texterna 
men ändå behålla hela innehållet. Denna kondensering gjorde författarna 
först var för sig för att sedan tillsammans sammanställa dessa till en icke 
tolkande, objektiv text.  

• Meningarna kodades sedan med en siffra som rubricering. Därefter 
omarbetades koderna till ett/några målande ord som vidbehöll essensen i 
meningsenheterna. Detta förfarande, liksom nedanstående, gjordes 
tillsammans. 

• Underkategorier skrevs sedan för att specificera ytterligare.  

• Efter detta jämfördes skillnader och likheter mellan rubriceringarna, och 
övergripande kategorier utformades. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) ska kategorierna vara fullständiga och ömsesidigt uteslutande, 
vilket författarna haft i åtanke i utformandet. (Se appendix 4). 
 

RESULTAT 
 
I studiens valda artiklar identifierades fyra psykosociala behov som svarar mot 
syftet; delaktighet, kommunikation, samordnad vård och trygghet. Inom dessa har 
åtta underkategorier specificerats. Kommunikation innefattar information samt 
bemötande i vårdrelationen. Samordnad vård inbegriper vårdkontinuitet, 
koordinerad vård och tillgänglighet. Trygghet omfattar bibehållande av 
normalitet, närhet och integritet. Delaktighet står för sig själv då det är väl 
preciserat.  
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Behov av delaktighet 
 
Barn visade ett behov av att delta i behandling och undersökningar. De deltog 
aktivt eller genom att titta på hur exempelvis en undersökning genomfördes. De 
hjälpte vårdpersonalen, förklarade att de förstod vad som skulle hända och frågade 
om det var något de inte visste (Björk, Nordström & Hallström, 2006). Vissa barn 
engagerade sig i lek för att hantera undersökningar och behandlingar, till exempel 
genom att utföra samma procedur som de själv genomgått eller skulle genomgå på 
en docka (a.a.). 
 

A 6-year-old child says she wants to stick a needle into the port-a-cath 
on the doll... She makes the area over the port-a-cath clean… and then 
she puts the needle in. After doing so she says to the doll that it hurts a 
little bit because it feels when the nurses put the needle into me. (Björk, 
Nordström & Hallström, 2006, s. 215). 

Ett annat sätt för barn att delta var genom att protestera. När barnen utsattes för 
något under deras behandling som de inte ville ta del av, protesterade de oavsett 
ålder (Björk et al., 2006). Föräldrar och barn uttryckte vikten av att aktivt få delta 
och ville att läkaren skulle underlätta för deras involverande i vårdsituationen 
(Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007). Föräldrar ville göra allt de kunde för deras barn 
eftersom de fick dem att känna sig behövda. Detta deltagande inkluderade bland 
annat att utföra mer medicintekniska uppgifter gällande sitt barns vård. Det 
framkom att ju mer aktiva föräldrarna var i deras barns vård, desto mindre skuld 
hade de över att inte kunna påverka barnets situation mer (James & Johnson, 
1997).   

Förälder (F): Kids aren’t supposed to die and it’s our job to make it go 
away as parents… Like we’re supposed to fix it; we’re supposed to 
make it better and everything you can do to make us feel like we’re 
doing something that helps, because to be denied that, to be cut away 
from that would be a terrible thing, because then you’d feel that you 
didn’t do everything you possibly could. (James & Johnson, 1997, s. 
91). 

För föräldrar var det viktigt att deras bekymmer, intuitioner och förslag angående 
deras barns fysiska tillstånd och behandling uppmärksammades och beaktades 
(James & Johnson, 1997). Föräldrar medgav att läkaren hade den grundläggande 
kunskapen om barnets sjukdom och behandling, men ansåg att det var dem som 
föräldrar som såg sitt barns behov bäst. Läkarna ombads därför fråga föräldrarna 
om deras synpunkter (Hsiao et al., 2007). 
 
Flera studier visade att föräldrars aktiva deltagande i barnets vårdbeslut ingav en 
känsla av kontroll (James & Johnson, 1997; Contro, Larson, Scofield, Sourkes & 
Cohen, 2002). Barn som kunde uttrycka sig verbalt ville också involveras i beslut 
(Björk et al., 2006). Vissa barn beslutade att avsäga sig behandling då de kommit 
till insikt med att de inte skulle bli friska igen (Monterosso & Kristjanson, 2008). 

F: For palliative reasons he was also offered chemotherapy, which he 
chose not to have, I think he’d had enough. My son knew many months 
earlier that he was dying so really, it was a decision making decision 
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that he made. He was eleven years old and the decision had to be made 
by him. (Monterosso & Kristjanson, 2008, s. 62). 

 
Behov av kommunikation 
 
Kommunikation inbegriper två underkategorier, information och bemötande i 
vårdrelationen.  
 
Information 
Ärlig och fullständig information önskades vara tillgänglig och delad med 
föräldrar, även om det gällde något som gått fel. Vidare beskrevs komplett och 
ärlig information kunna frigöra föräldrar från eventuella skuldkänslor rörande 
beslut i barnets vård (Meyer, Ritholtz, Burns & Troug, 2006). 

F: Tell the truth—no matter what the truth is! It’s the only way to help 
free some of the parents’ guilt of whether or not they made the right 
decision for their child… (Meyer, Ritholtz, Burns & Troug, 2006, s. 
651). 

Vissa föräldrar menade trots ovanstående fynd att antingen brist på information 
eller för mycket av det kunde orsaka känslor av rädsla och osäkerhet (Jackson et 
al., 2007). Andra föräldrar ville att informationen skulle upprepas på grund av 
svårigheter att inta allt på en gång. Utöver besked om barnets situation önskades 
även praktisk information, som till exempel att hitta boende och parkering, som 
vidare underlättade situationen för föräldrarna (a.a.).  
 
Både barn och föräldrar underströk att svåra besked borde ges med medlidande, 
på ett rättframt och icke-tekniskt språk, men med utrymme för hopp (Contro et al., 
2002). Falska förhoppningar undanbads dock (Monterosso & Kristjanson, 2008). 

F: Doctors need to relay medical facts honestly but always allow for a 
glimmer of hope, even if only for a miracle. The doctors who connected 
best with [child] always had hope… (Contro, Larson, Scofield, Sourkes 
& Cohen, 2002, s. 16).   

Även förskönande och undanhållen information från vårdpersonal upplevdes 
frustrerande, oberoende av dess intentioner. Föräldrar ville inte bli informerade 
om det som vårdpersonalen trodde att de ville höra (Contro et al., 2002).  

F: The morning nurse said, ‘He had a great night,’ then she leaned over 
and told the doctor, ‘His “sats” went down.’ I felt they weren’t being 
honest with me. Just tell me! Sometimes I felt like they were telling me 
what they thought I wanted to hear. (Contro, Larson, Scofield, Sourkes 
& Cohen, 2002, s. 16) 

Det rådde oenighet mellan barn och föräldrar huruvida ett barn skulle vara 
involverad i den direkta kommunikationen med läkaren (Hsiao et al., 2007). Barn 
ville delta i kommunikationen och visade behov av information genom att ställa 
frågor eller, om nedsatt verbal förmåga på grund av ålder, genom att stanna i det 
rum där konversationen hölls och visa intresse (Björk et al., 2006). 
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Barn (B): More information helps me basically by letting me know 
what’s going on because it’s my life, I should know what’s going on. 
(Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007, s. 361). 

Några föräldrar önskade dock höra dåliga besked eller förändringar i 
behandlingen enskilt med läkaren först, för att sedan filtrera informationen vidare 
till barnet (Hsiao et al., 2007). Föräldrar hade svårt att erkänna eller diskutera att 
deras barn är döende i närvaro av barnet, trots att de visste att deras barn var 
medvetna om detta (Monterosso & Kristjanson, 2008). I motsats till ovanstående 
önskade barn få prata enskilt med läkaren i hopp om att kunna skydda sina 
föräldrar från eventuellt lidande (Hsiao et al., 2007). 
 
Bemötande i vårdrelationen 
Barn visade att det var viktigt för dem att ha en god relation med vårdpersonalen. 
Det visades genom att le och prata med personalen, och genom att ge kramar och 
pussar. Barn interagerade också aktivt med dem genom att leka, skoja och skratta 
tillsammans (Björk et al., 2006). Belöning och beröm från vårdpersonalen 
observerades även som ett viktigt behov hos barn efter att till exempel ha 
genomgått en undersökning (a.a.). Läkare som tog sig tid att lära känna barnet 
som en individ och utveckla en vänskap uppskattades inte bara av barnen utan 
även av föräldrar (Hsiao et al., 2007). 

B: It’s not really a doctor-patient kind of thing… It’s more just— I 
would say a friendship... It helps me deal with my pain, you know, when 
we talk to each other. (Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007, s. 358). 

Barn var i behov av att läkaren respekterade och trodde på deras ord. Vidare 
poängterades här vikten av att vårdpersonal bemötte barnen istället för tvärt om 
(Hsiao et al., 2007). Eftersom föräldrar tilldelade vårdpersonalen förtroende för 
sitt eget barn var det också viktigt för föräldrarna att utveckla en god relation med 
vårdpersonalen (a.a.). 

F: I think it’s important to have that relationship with a physician 
because... here is your child,... the most important part of your life,... 
and you want everyone that’s connected with them to do a hundred 
percent at all times. (Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007, s. 360). 

Vikten att utveckla en god vårdrelation för sitt barns skull reflekterades när 
föräldrar upplevde att de behövde vara trevliga mot vårdpersonal, inte ställa för 
många frågor och kompromissa på varje nivå för att deras barn skulle bli väl 
omhändertaget (Jackson et al., 2007).  
 
Vissa föräldrar uppmuntrade vårdpersonalen till att vara “äkta” och tillåta sig 
själva att uttrycka känslor (Meyer et al., 2006). Föräldrar värdesatte när 
vårdpersonalen handlade utöver de rutinmässiga arbetsuppgifterna (James & 
Johnson, 1997).    

F: They told me to go home, get some sleep. My partner couldn’t sleep 
knowing that our daughter was awake there and we were not there so 
he went down and the nurse was reading a Winnie the Pooh story to her 
at 2 o’clock in the morning. You can’t ask for better than that. 
(Monterosso & Kristjanson, 2008, s. 66). 
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Barnen och föräldrarna identifierade också egenskaper hos vårdpersonal som 
tenderade att hindra kommunikationen. Dessa karaktärsdrag inkluderade arrogans 
eller pessimism, opersonligt vårdande, okänslighet eller respektlöshet samt att 
bryta förtroendet i vårdrelationen (Hsiao et al., 2007). Vårdpersonal som 
upplevdes frånvarande och fåtaliga beskrevs som mindre empatiska, vilka i sin tur 
upplevdes som mindre genuina och mer tekniskt arbetsinriktade (Meyer et al., 
2006). Föräldrar tvivlade emellanåt på äktheten i vården, vilket gav litet utrymme 
för bekräftelse av deras känslor (James & Johnson, 1997).    
 
Ett annat fynd som kunde ses var hur specifika incidenter kunde påverka 
föräldrarna negativt. Händelserna präglades av okänslighet, känslan av att bli 
bortvald och förnedrad, upplevelsen av brist på respekt för föräldrarnas omdöme 
gällande vården av barnet samt dålig kommunikation av viktig information. 
Sådana händelser stannade kvar i minnet och komplicerade sorgen (Contro et al., 
2002).  

F: They called me in the room and uh, I remember her [the doctor] 
saying that they found brain tumors. And I just thought, how... 
devastating that was. But the important part of that was... the phone 
call. I thought that was very inappropriate. (Crying)... I’ll never forget 
that. (Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007, s. 360). 

 
Behov av samordnad vård 
 
Samordnad vård innefattar tre underkategorier, vårdkontinuitet, koordinerad vård 
och tillgänglighet.  
 
Vårdkontinuitet 
Att kunna tillgå en kontinuerlig vårdgivare genom hela vårdtiden sågs som en 
viktig aspekt för god kvalitet på vården enligt föräldrarna (Contro et al., 2002). 
Många föräldrar uttryckte en önskan om att ha en vårdgivare med ”huvudansvar” 
gällande deras barns vård för att skapa en relation till vårdgivaren och därigenom 
lättare kunna hantera och anpassa sig till situationen på sjukhuset (Jackson et al., 
2007). Både barn och föräldrar ansåg att det var viktigt med kontinuitet bland 
vårdpersonal för att kunna utveckla en långsiktig relation (Hsiao et al., 2007). Om 
det brister i kontinuiteten påbjuds frustration och förvirring bland föräldrarna 
(Jackson et al., 2007). 

F: Having one constant person throughout was important. He was 
honest with us, sometimes he’d say, ‘I have no idea,’ but then he’d go 
talk to someone and get the answer for us. Having one person follow 
you throughout is probably the biggest sense of relief. (Contro, Larson, 
Scofield, Sourkes & Cohen, 2002, s. 16). 

Även barn upplevde kontinuiteten som viktig för att vårdpersonalen skulle bli väl 
införstådda i deras situation (Hsiao et al., 2007). 

B: They know also the back story…They were there when I was sick, so 
they know kind of where I´m coming from, pretty completely. (Hsiao, 
Evan & Zeltzer, 2007, s. 360). 
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Koordinerad vård 
Flera studier påvisade att enbart föräldrar är i behov av att vården ska vara 
koordinerad (Meyer et al., 2006; Hsiao et al., 2007). Många föräldrar identifierade 
det stora antalet vårdare och den bristande samordningen som problematisk 
(Meyer et al., 2006). Bristande koordination ledde till blandade budskap vilket i 
sin tur resulterade i förvirring och ångest bland föräldrar (Hsiao et al., 2007). 
Föräldrar upplevde en känsla av ovisshet angående deras barns vård (Meyer et al., 
2006).  

F: I’m just trying to get some stability... in her care… You know 
whatever’s best for her. One says this, the other one says that and it’s 
like which is it? (Hsiao, Evan & Zeltzer, 2007, s. 362). 

Föräldrar har oftast stor förståelse för sjukhusens system och rutiner men anser att 
organisationen är bristfällig då de exempelvis fått träffa olika vårdgivare (Jackson 
et al., 2007). En del föräldrar föredrog att ha ett fåtal vårdgivare för att minska 
risken för blandade budskap, medan andra föräldrar ansåg det bättre med ett 
flertal vårdgivare för att få tillgång till olika åsikter (Meyer et al., 2006).  

F: There were many different medical doctors involved in my child’s 
care. This became difficult when information was given to me. They 
sometimes had very different opinions and ways of dealing with the 
critical illness of my child. If there was a way of meeting together with 
all of them and myself it would have been very helpful. (Meyer, Ritholz, 
Burns &Troug, 2006, s. 652). 

Många föräldrar ansåg att personalens åsikter var motsägelsefulla angående deras 
barns vård. Förvirring, tvetydighet och glömska bland personal beskrivs leda till 
stress och emotionell tumult (Contro et al., 2002). 
 
Tillgänglighet 
Föräldrar underströk vikten av tillgänglighet till vårdpersonal, inte bara för att få 
information utan också för att skapa ett förtroende. Tillgången till primär personal 
och vetskapen om att personerna finns att tillgå kan för föräldrarna vara en tröst 
då de lärt sig att lita på dessa personer. Föräldrarna upplevde frustration och stress 
då brist på tillgänglighet uppstod (Meyer et al., 2006). En källa till dessa 
upplevelser var ofta associerade till förseningar med att få saker gjorda och 
svårigheter att få respons från personal (Jackson et al., 2007). Tillgängligheten 
försämrades då föräldrarna upplevde att personalen var stressad och inte hade tid 
för dem (Meyer et al., 2006). 

F: They need to spend more time talking with parents. They were in too 
much of a hurry. (Meyer, Ritholz, Burns &Troug, 2006, s. 651). 

 
Behov av trygghet 
 
Trygghet omfattar tre underkategorier, närhet, integritet och bibehållande av 
normalitet. 
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Närhet  
Barn var i behov av fysisk och emotionell närhet till sina föräldrar. De slappnade 
av och visade glädje när föräldrarna var närvarande och använde därmed sina 
föräldrar som en källa till trygghet. Barnen gav också uttryck för behov av 
trygghetssymboler i form av till exempel en filt eller en docka (Björk et al., 2006). 
Det framkom i flera studier att även föräldrar hade en stark önskan och ett behov 
av att vara fysiskt nära och ta hand om sina barn (James & Johnson, 1997; Meyer 
et al., 2006). Föräldrarna strävade efter att vara närvarande i så stor utsträckning 
som möjligt i rädslan för att deras barn skulle dö medan de var borta (James & 
Johnson, 1997). 
 

F: I wanted to be with him when he died and that made me very nervous 
at the end because you do have to sleep and I just couldn’t stand the 
thought that he would die alone or with a stranger and it was my worst 
nightmare…We didn’t want him to die alone… (James & Johnson, 
1997, s. 92). 

Föräldrarnas behov av att närvara och vårda sitt döende barn skapade ofta 
konflikter när de samtidigt hade sina andra vardagliga uppgifter att ta hand om 
som exempelvis karriären och/eller hushållet (James & Johnson, 1997). 
 
Integritet 
Egentid mellan föräldrar och det döende barnet värdesattes högt, framför allt 
under de sista dagarna och timmarna tillsammans. Det var under dessa värdefulla 
stunder viktigt för föräldrarna att inte bli jäktade eller besvärade (Meyer et al., 
2006). 

F: The nurse who took care of my infant was so kind and 
compassionate. She stayed in the room with us but also gave us our 
space, which was really good. They let us take as much time as we 
needed to say good-bye. (Meyer, Ritholz, Burns & Truog, 2006, s. 652). 

Barn värnade om sin autonomitet och uppskattade tid för sig själva. De tyckte att 
det var jobbigt med vårdpersonal som sprang in och ut i deras rum på sjukhuset 
(Hedström, Haglund, Skolin & von Essen, 2003). Det framkom att brist på 
integritet genom höga ljudnivåer och otillräckliga resurser resulterade i känslor av 
oro och frustration bland föräldrarna (Jackson et al. 2007). 
 
Bibehållande av normalitet 
Barn uttryckte ett behov av att vilja bibehålla normalitet oavsett ålder och 
svårighetsgrad av sjukdom. Det innefattade att kunna leka och känna glädje, och 
därmed bevara de sociala kontakterna med andra barn och vuxna (Björk et al., 
2006). Barn som upplevde normalitet kände lättare glädje, vilket gav tröst till 
föräldrarna. Det som var önskvärt hos barnen i strävan att uppnå normalitet var 
bland annat möjligheten att gå i skolan och att umgås med sina vänner (James & 
Johnson, 1997). De tillfällen då barnen inte hade möjlighet att leva som sina 
jämnåriga, gjorde att barnen upplevde ett utanförskap (Hedström et al., 2003). 

B: My classmates came to visit me after their first day at senior high 
school. They were so happy, and I felt so left out. (Hedström, Haglund, 
Skolin & von Essen, 2003, s. 127). 
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Även utseendet hade en inverkan på barns uppfattning av normalitet. Barnen ville 
inte se annorlunda ut gentemot sina jämnåriga och upplevde det särskilt svårt att 
tappa håret. Sådana biverkningar av behandlingen kunde begränsa barnets tillgång 
till ett vardagligt liv (Hedström et al., 2003). 

B: When I lost my hair…that was the worst, it is such an important part 
of appearance…the fact that I got steroids was not that important. My 
face became round. But losing my hair! It was just horrible! One did 
not want to let people see you. You feel that everybody would stare at 
you. I got a wig, but I hardly ever went outside. (Hedström, Haglund, 
Skolin & von Essen, 2003, s. 127). 

 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussionen beskriver urvalets representativitet. Detta inbegriper urvalets 
för- och nackdelar angående tillförlitlighet, datainsamlingens olika skeden och hur 
det inverkat på resultatet samt hur datainsamlingen skulle kunna förbättrats. I 
resultatdiskussionen redovisas huvudresultatet mot studiens inledande del som 
underlag.  
 
Metoddiskussion 
 
En allmän litteraturstudie gjordes enligt Forsberg och Wengströms (2008) 
beskrivning för att redogöra för kunskapsläget inom området. Den föreliggande 
studien kan eventuellt komma att motivera till att en empirisk studie görs om 
barns upplevelser och behov inom den pediatriska, palliativa vården.  
 
Våra sökord valdes när syftet hade avgränsats. Sökorden är användbara i 
förhållande till problemområdet och kan nyttjas i framtida studier inom det valda 
ämnet. Två av sökorden, child och cancer, ersattes med likvärdiga ord, pediatric 
och oncology, i vissa sökningar för att specificera dem ytterligare. Ordet 
psychosocial kombinerades med de övriga sökorden, men gav inga användbara 
resultat i förhållande till behoven i syftet, varför det inte har använts. 
 
Eftersom studien inriktas på subjektiva behov har omvårdnadsdatabaserna 
CINAHL och Academic Search Elite använts med större fördel än databasen 
Medline då denna täcker medicin, viss omvårdnad och odontologi (Willman et al., 
2006). Fåtal artiklar påträffades i Medline, men dessa hade tidigare erhållits varför 
Medline inte har medtagits i nedanstående sökschema (se appendix 1). 
Svårigheter att hitta adekvata artiklar uppstod under litteratursökningen vilket kan 
bero de etiska betänkligheterna som uppkommer i samband med empiriska studier 
rörande barn. Validiteten kan därmed komma att ifrågasättas.  
 
Endast ett fåtal studier kring barns perspektiv på hur de upplever omvårdnaden i 
livets slutskede inom canceromsorgen påträffades, vilket leder till att validiteten i 
studien kan komma att ifrågasättas. Därför breddades urvalet till ett större 
åldersspektrum. Utvecklingsstadiet skiljer sig dock i förhållande till vilken ålder 
barnet har, vilket kan göra att de psykosociala behoven ser olika ut beroende på 
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vilket stadium barnet befinner sig i (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008). Trots 
detta har föreliggande studie sammanställt barn och ungdomars gemensamma 
psykosociala behov på grund av det smala utbudet i litteratursökningen. Fler 
studier om perspektiv på hur föräldrar ser på den palliativa omvårdnaden av deras 
barn påträffades. Detta är anledningen till att både barnens och föräldrarnas 
perspektiv beskrivs i studien. Konsekvensen blir dock att problemområden inom 
barn och föräldrars psykosociala behov kan komma att förbises då de kanske inte 
berörs lika djupt som vid valet av ett perspektiv. 
 
Några artiklar beskriver barns upplevelser upp till tidiga 20-årsåldern. I dessa 
artiklar gick inte barnens åldrar att särskilja. Studien inbegriper även en artikel 
som innefattar barn med hjärtsjukdom och cancersjukdom på grund av att även 
dessa inte kunde åtskiljas i resultatet. Reservation för eventuellt bias görs. En 
studie bygger på observationer av tolv barn i åldrarna 0-7 år. 
Observationsmetoden i studien användes för att frambringa kommunikationen hos 
små barn, vilken ofta är icke-verbal. Två artiklar inbegriper intervjuer med barn i 
åldrarna 7-22 år respektive 8-19 år samt deras föräldrar. Detta leder till att verbal 
kommunikation kan tillvaratas. De övriga artiklarna inkluderar intervjuer samt 
något frågeformulär med föräldrar till barn mellan åldrarna 0-19 år. Här svarar 
föräldrarna på frågor rörande sina egna och barnets upplevda situation. Resultaten 
i dessa studier är således oberoende av barnets kommunikationsförmåga. Det gör 
dock att föräldrarnas upplevda situation och åsikter kan komma att spegla 
resultatet och därmed inte nödvändigtvis svara på barnens upplevda behov. 
 
Tre studier innehåller intervjuer med tolv till ett tjugotal föräldrar. Detta kan ses 
som ett litet deltagande och kan leda till att något problemområde förblir 
oupptäckt. Dessa studier är dock kvalitativa vilka mäter intervjuernas standard 
snarare än generaliseringen som ett stort deltagande kan bidra till. Det gör således 
att resultatet inte kan appliceras i alla sammanhang, men ger en fingervisning om 
vilka behov barn respektive föräldrar kan tänkas ha. De övriga studierna innefattar 
ett deltagande på 50-68 föräldrar respektive barn. Detta kan stärka 
tillförlitligheten då resultatet i studierna blir bredare med ett större deltagande. En 
artikel är utformad enligt en kvalitativ ansats med kvantitativa inslag. Denna 
inbegriper intervjuer med föräldrar till barn som är sjuka i cancer. Denna medtogs 
på grund av att kontentan var av kvalitet då behov och upplevelser framkom.  
 
Att artiklarna publicerades efter år 2000 var ett krav för att ge en relevant översikt 
av ämnet i dagens läge. En artikel är dock från 1997, men valdes att tas med för 
att den är av god kvalitet och belyser föräldrars psykosociala behov väl. I studien 
inkluderades artiklar från USA, Kanada, Australien och Sverige, då dessa i 
resultaten svarar för västerländska förutsättningar och därmed kan jämställas med 
svenska förhållanden (se appendix 3).  
 
Artiklarna kvalitetsgranskades med två olika bedömningsprotokoll (se appendix 
2). Carlsson och Eimans (2003) protokoll är en sammanställning av ett flertal 
andra bedömningsformulär, och är ännu inte ett erkänt förfarande, varför detta 
kompletterades med Willman et al. (2006) bedömningsprotokoll. Det gjordes för 
att säkerställa artiklarnas standard och därmed ge studien god validitet. Artiklarna 
bedömdes enligt låg (60-69 %), medel (70-79 %) och hög (>80 %) kvalitet 
(Carlsson & Eiman, 2003; Willman et al., 2006). Tre artiklar med låg- respektive 
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medelkvalitet inkluderades trots att dessa inte är utformade enligt traditionell 
forskningsmetod utan omfattar texter av resonerande karaktär, dock med en tydlig 
resultatdel. Detta kan ha påverkat resultatet genom att sänka studiens kvalitet. 
 
Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalysen användes då den 
är applicerbar på litteraturstudier med kvalitativa ansatser och utgår från det 
manifesta budskapet. Fördelen med att vara tre författare när artiklarnas innehåll 
skulle analyseras var att förförståelsen och risken för tolkning reducerades, då 
författarna läste samtliga artiklar individuellt. Även meningsenheterna plockades 
ut och kondenserades separat. Därefter diskuterades det framkomna materialet i 
grupp för att välja ut de mest passande meningsenheterna. Reservation görs för 
eventuella tolkningar i översättningarna från engelska till svenska trots lexikal 
användning, eftersom viss tolkning är oundviklig på grund av skillnader i 
språknyanserna. Kondenseringarna jämfördes därefter och omformulerades till 
mer objektiva sammanfattningar. Detta gjordes för att förhindra eventuell 
förförståelse och tolkning. Risken för att resultatet påverkas av egna erfarenheter 
kan eventuellt minska med antalet författare eftersom fler synpunkter kan leda till 
större objektivitet. 
 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa psykosociala behov hos barn med cancer och hos 
deras föräldrar under den palliativa fasen på sjukhuset. Detta har funnits föga 
uppmärksammat i tidigare forskning, vilket troligen beror på etiska reservationer. 
Vid sjukdom sker en ombildning av de psykosociala behoven som då anpassas 
efter lidandet och för att lindra detta (Carlsson, 2007). Förändringen leder till 
behov av vård och påverkar därför livsvärlden eftersom barnen och föräldrarna 
därmed blir medvetna om lidandet. Välbefinnande tycks vara något som tas för 
givet och inte uppmärksammas förrän människan har förlorat det. Enligt Dahlberg 
et al. (2003) innebär det att välbefinnande inte nödvändigtvis är lidandets motpol 
utan en synonym till normalitet som därför ska eftersträvas och vidmakthållas. 
 
I resultatet framkommer att barn vill vara delaktiga i såväl behandling som beslut, 
då detta är något som direkt påverkar följderna av deras dagliga tillvaro. Det kan 
knytas till Miall et al. (2004) som menar att ett barn kan uppleva sin vardagsvärld 
på ett sätt som föräldrar och vuxna förringar genom att tro att barnen inte förstår 
vidden av deras situation. Föräldrarna beslutar därför åt barnen i tron om att de vet 
vad som är bäst för dem. Emellertid får inte yngre barn bestämma huruvida de ska 
få en behandling eller ej, då det är föräldrarnas beslut (Miall et al., 2004). Detta 
trots att Dahlberg et al. (2003) menar att varje patient, oavsett ålder, bör betraktas 
som expert på sig själva då varje sjukdomssituation upplevs subjektivt.  
 
Resultatet visar att beslutsfattande som tas av föräldrar till ett barn kan inskränka 
på barnets livsvärld och påverka dess autonomitet och självkänsla. Vilket i sin tur 
kan leda till att barn oavsett ålder svarar med protest som en form av aktivt 
deltagande. Som det framgår i resultatet ges dock vissa barn utrymme att besluta 
om behandling och avsäga sig den, då de kommit till insikt med att de inte skulle 
bli friska igen, trots att föräldrarna har det övergripande inflytandet i vårdbeslut. 
Tveiten (2000) menar likvisst att många föräldrar inte ser barn som fullvärdiga 
experter på sig själva och inte kan delta i beslutsprocessen, därav inte heller fatta 
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sådana beslut som rör livsuppehållande behandlingar. Emellertid kan dock barn 
analysera signaler och förstå budskap om de ges möjlighet till delaktighet 
(Lindberg & Lagercrantz, 2007). Om de inte blir delaktiga kan istället 
omgivningens signaler och reaktioner misstolkas, vilket leder till att barnen blir 
osäkra på sin sjukdom och behandling (Forsner et al. 2005a). Enligt resultatet i 
föreliggande studie visar således att barn kan utifrån sitt utvecklingsstadium och 
genom tolkning av omgivningen förstå vidden av beslut som härrör behandling 
om de får utrymme för delaktighet och därmed bör få delta i beslut som rör dem 
själva. Enligt Forsner et al. (2005b) är barn ensamma om att vara de enda som 
riktigt förstår vad de känner och vad som är bra för dem. Föräldrar kan aldrig helt 
opartiskt begripa barnens upplevelse, även om de vill. Ovanstående styrks av att 
barn har rätt till visst medinflytande (FN:s barnkonvention, 1990). 
 
Som framgår i resultatet medger föräldrar att läkaren har den grundläggande 
kunskapen om barnets sjukdom och behandling, men anser att det är dem som 
föräldrar som ser sitt barns behov bäst utöver barnen själva. Detta bekräftas av 
Cook (2000) som menar att föräldrar vill att vårdpersonal ska hantera och sköta 
den kliniska vården runt barnet, medan föräldrarna själva vill sköta den dagliga 
vården av sitt barn. Föräldrars vilja till deltagande kan härkomma från behovet av 
att känna sig behövda för sitt barn och därmed uppleva mindre skuld över att inte 
kunna påverka barnets situation mer. Att lyssna till föräldrarnas behov av att få 
ansvara för och ta hand om sitt barn menar Tveiten (2000) indirekt är som att ta 
hand om barnet, och kan därmed underlätta för föräldrarna att tillgodose barnets 
behov. Resultatet tyder dock på att föräldrarnas psykosociala behov inte 
nödvändigtvis överensstämmer med barnets, vilket kan leda till att barnets 
livsvärld förringas om föräldrarnas behov tillgodoses i första hand.  
 
I resultatet framkommer oenighet bland barn och föräldrar gällande graden av 
barnets involverande i kommunikationen med läkaren. Föräldrar har enligt 
Lindberg och Lagercrantz (2007) en självklar önskan om att skydda sitt sjuka 
barn, vilket kan leda till att föräldrarna filtrerar och väljer ut informationen som 
ska passera till sitt barn av ren välvilja. Att undanhålla information för att skona 
barnen skapar osäkerhet och misstro hos barnen till omgivningen (Beck-Friis & 
Strang, 2005). Barn måste alltid kunna lita på sina föräldrar och är särskilt 
känsliga när föräldrarna försöker dölja information från dem. Detta kan resultera i 
att barn känner sig övergivna med sina egna känslor och upplevelser (Enskär, 
1999; Lindberg & Lagercrantz, 2007). Det kan knytas till Dahlberg et al. (2003) 
som menar att det kan vara ett onödigt lidande och följaktligen kan leda till 
otrygghet.  
 
Barn vill av samma skäl få prata enskilt med läkaren. De vill skydda sina föräldrar 
då de ofta tenderar att lida när barnet upplever lidande (Tveiten, 2000). Här sker 
således en krock mellan barns respektive föräldrarnas livsvärld. Vidare 
framkommer i resultatet att barn vill delta i kommunikationen vid 
informationsgivande för egen dels skull. Faktorer som främjar kommunikation 
med barn är att vara öppen, ärlig och anpassad efter dess psykosociala mognad 
(Tveiten, 2000). Informationen ska alltid anpassas efter individernas egen nivå 
och personliga förutsättningar (Lindberg & Lagercrantz, 2007). Enligt Beck-Friis 
och Strang (2005) utgör adekvat information och kunskap betydande psykosocialt 
stöd för vårdtagarna, i detta fall både barn och föräldrar. Fullständig information 
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möjliggör förståelse för den situation patienten har hamnat i och på så sätt kan den 
erhålla mesta möjliga kontroll (a.a.). Detta styrks av Dahlberg et al. (2003) som 
menar att människan söker en mening och ett livsinnehåll för att hantera och 
anpassa sig i tillvaron. För ett optimalt möte bör sålunda både barn och föräldrar 
vara delaktiga i kommunikationen (Miall et al., 2004).  
 
Det framgår av resultatet att föräldrar upplever att de behöver vara trevliga för att 
få sina behov tillfredsställda. Det kan tolkas som att de befinner sig i en form av 
tacksamhetsskuld gentemot vårdpersonalen som de försöker skapa en relation 
med. Enligt Dahlberg et al. (2003) ska vårdandet dock komma som en självklarhet 
eftersom det ligger i vårdpersonalens profession. Det framkommer även att barn 
tycker att det är viktigt att ha en god relation med vårdpersonalen. Enskär (1999) 
menar att samspel mellan barn och vårdpersonal kan bidra till att tillit kan 
utvecklas. Det är viktigt för barn att vårdpersonal förmedlar ord och handlingar 
som överrensstämmer med varandra för att främja tillit och därmed en god 
vårdrelation. Yngre barn förstår inte dubbeltydiga budskap vilket leder till 
missförstånd och bristande förtroende för all vårdpersonal (Tveiten, 2000).  
 
Resultatet i föreliggande studie tyder på att barn begriper att de är i ett 
beroendeförhållande till vårdpersonalen för att de befinner sig i ett utsatt läge där 
omgivningen har makt att påverka deras tillvaro. Av den anledningen försöker 
barnen eventuellt hålla sig på god fot med vårdpersonalen. Barn och ungdomar 
som tenderar att bli beroende av vårdpersonal såväl som av sina föräldrar menar 
Enskär (1999) kan bli ett problem. Det kommer främst att beröra ungdomar 
eftersom de har ett behov av att frigöra sig (a.a.). Barn bör uppmuntras till 
självständighet, men behöver dock hjälp och stöd att anpassa sig till oberoendet 
(Forsner et al., 2005b). Miall et al. (2004) menar att främst äldre barn behöver 
börja ta eget ansvar för sin hälsa trots sitt beroendeförhållande. Detta stärks av 
Steinhauser et al. (2000) som funnit att det viktigaste är att patienten ses som en 
fullvärdig individ och hel människa som kan påverka sin egen livssituation. De 
ska bemötas som enskilda människor och inte bli förknippad enbart med sin 
sjukdom (Carlsson, 2007).  
 
För att barn som vårdas på sjukhus ska känna sig trygga måste både de själva och 
föräldrarna känna att de kan lita på vårdpersonalen (Enskär, 1999). Detta är av 
vikt då trygghet enligt Dahlberg et al. (2003) är en förutsättning för att uppnå 
välbefinnande. Relation till vårdpersonalen ses som en viktig aspekt även hos 
föräldrar, då de känner att de inte alltid blir behandlade med respekt och därmed 
upplever sig övergivna av personalen. I resultatet framkommer att föräldrar vill bli 
bemötta med artighet, medkänsla och omsorg samt att vårdpersonal visar intresse 
för dem. Detta menar Widger och Picot (2008) är lämpliga egenskaper för att en 
god vårdrelation ska etableras. Kontinuerlig vårdpersonal ses som viktigt för barn 
och föräldrar då detta främjar god vårdrelation och leder till trygghet. Enligt 
Enskär (1999) har barn och föräldrar ett behov av att känna igen personalen och 
skapa en relation. Kontinuiteten är särskilt viktig när ett barn befinner sig i livets 
slut eftersom barnets integritet då bejakas (a.a.). Resultatet i föreliggande studie 
indikerar att föräldrar och barn kan uppleva trygghet av att veta att den personal 
som de har en relation till finns att tillgå och därmed lindra eventuellt lidande.  
 
I resultatet framkommer att barn önskar få möjlighet till närhet av sina föräldrar. 
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Enligt Enskär (1999) skapas trygghet när föräldrarna finns med och medvekar i 
vården. Cook (2000) poängterar vikten av privattid och privatliv barn och 
föräldrar emellan. Fysisk kontakt och närhet från föräldrar är för det döende 
barnet viktigt (a.a.). I resultatet visar sig att när inte tillgång till föräldrarna finns 
blir vårdpersonalens närvaro värdesatt när barnen så önskar. I resultatet 
framkommer också att barn stundom uppskattar tid för sig själva för att bibehålla 
normaliteten och integritet. Det kan enligt tolkning av resultatet härledas till en 
känsla av autonomiteten och upplevelse av visst oberoende. Enskär (1999) menar 
att barn, främst ungdomar, behöver egentid då de får vara ensamma för att 
utvecklas utan extern påverkan.  
 
Enligt Forsner et al. (2005b) behöver sjuka barn lugn och ro för att få egentid att 
söka vad som får dem att må bättre och för att lära sig att anpassa sig till den 
”nya” kroppen. Barn behöver även få vara i fred på grund av att de ibland gör 
saker som de skäms över av ren instinkt som de inte kan kontrollera, exempelvis 
skriker vid en undersökning som de egentligen vet är bra (Runesson et al., 2002).  
Resultatet antyder att barns behov av integritet även kan bero på att vårdpersonal 
emellertid kan påminna barnet om dess sjukdom genom att bara vara närvarande. 
Det kan knytas till Dahlberg et al. (2003) som anser att sjukdomen och det som 
följer därtill, förslagsvis vårdpersonalens åtgärder, kan komma att hota individens 
vardagsvärld. Hotet kan vidare skada individens normalitet då barnet upplever sig 
fängslad i situationen och därmed vill fly (Forsner et al., 2005a). Barn längtar 
efter vad som är bekant eftersom det okända upplevs vara obehagligt (Runesson et 
al., 2002). Det medför således att vårdpersonalen måste respektera patientens 
integritet för att inte skapa en obalans i tillvaron hos det lidande barnet, vilket kan 
tydas av resultatet i föreliggande studie. 
 
Som tidigare nämnts är livsvärlden enligt Dahlberg et al. (2003)förknippad med 
den egna kroppen. Förändringar i kroppen medför därmed ett psykosocialt lidande 
hos barnet. Enskär (1999) beskriver att utseendeförändringar så som håravfall och 
svullnad kan komma att leda till att barnet känner sig annorlunda och utanför 
beroende på vilken kroppslig medvetenhet de har. Detta kan knytas till Dahlberg 
et al. (2003) som menar att utanförskap kan leda till onödigt lidande som vidare 
kan medföra otrygghet. För att barn och ungdomar ska utvecklas normalt och 
uppleva en känsla av välbefinnande är det viktigt att de känner sig trygga (Enskär, 
1999). Trygghet kan uppstå genom lek. Att leka är viktigt för barn oavsett ålder 
dels för att uppleva glädje, men också för att utveckla social kompetens, upptäcka 
och kommunicera (Cook, 2000). Därför är det enligt Dahlberg et al. (2003) viktigt 
att uppmärksamma att välbefinnande kan infinnas trots sjukdom, som vidare kan 
hjälpa barnet att uppleva normalitet. Därmed görs inte barnet påmind om sina 
begränsningar och istället främjas dess tillgångar till livsvärlden. 

 
KONKLUSION 
 
Eftersom palliativ vård innebär individanpassat omvårdnadsarbete kan det inte 
översättas till en patientgeneralisering som svarar för hur alla sjuka och 
närstående vill ha det. Därför behövs det fler empiriska studier som exemplifierar 
hur barn kan uppleva situationer i livets slutskede, om etiska möjligheter finns. I 
studien framkommer vikten av att både föräldrar och barn får möjlighet till 
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delaktighet, kommunikation, samordnad vård och trygghet, som eventuellt kan 
stimulera till att nya undersökningar görs rörande psykosociala behov. När 
vetskapen om vad som är viktiga värden för barnen och deras föräldrar kan den 
pediatriska, palliativa omvårdnaden komma att förbättras. Idag ses barn och 
föräldrar dock som en enhet när de vårdas då de lever i ett symbiotiskt 
förhållande. I studien framkommer att deras psykosociala behov istället bör ses 
för sig och tillgodoses separat. Målet ska vara att vårda alla familjemedlemmar 
utifrån deras egen, individuella livsvärld.
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Databas Datum Sökord Urvalskriterier Träffar Urval 1 Urval 2 

CINAHL  
fritext 

2009-04-03 Palliative care AND 
pediatric AND 
oncology  

 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed 

57 11 “Parent and child perspectives on physician 
communication in pediatric palliative care.” 

“The needs of parents of pediatric oncology patients 
during the palliative care phase.” 

CINAHL 
fritext 

2009-04-03 Palliative care  AND 
pediatric AND 
perspectives 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed  

10 7 “Family perspectives on the quality of pediatric 
palliative care.” 

“Improving the quality of end-of-life care in the 
pediatric intensive care unit: parents' priorities and 
recommendations.” 

CINAHL 
fritext 

2009-04-03 Palliative care AND 
pediatric AND needs 
AND cancer 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed 

12 5 0 

CINAHL 
fritext 

2009-04-06 Child AND needs AND 
oncology 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed  

119 24 “Needs of young children with cancer during their 
initial hospitalization: an observational study. “ 

“Pediatric brain tumor patients: their parents’ 
perceptions of the hospital experience.” 

“Distressing events for children and adolescents with 
cancer: child, parents, and nurse perceptions.” 

Academic 
Search Elite 
fritext 

2009-04-03 Palliative care AND 
pediatric AND needs 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed 

69 11 0 

Academic 
Search Elite 
fritext 

2009-04-03 Palliative care AND 
child AND needs AND 
cancer 

Tillgängliga abstrakt, 
kvalitativa ansatser, engelska & 
peer-reviewed 

33 5 “Supportive and palliative care needs of families of 
children who die from cancer: an Australian study.” 

Sökschem
a 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A
ppendix 1 

 
 

 
 

 
1 (9) 



 

 

Kvalitetsbedömning           Appendix 2a 
     2 (9) 

Hämtat från: Carlsson & Eiman, (2003), s. 16.  
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Hämtat och modifierat från: Willman, Stoltz & Bahtsevani, (2006), s. 156-157.  
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Från 
sökning 

Författare 
Land 

Titel Tidsskrift 
Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

CINAHL 

 

Hsiao, J., 
Evan, E., & 
Zeltzer, L. 

USA. 

Parent and child 
perspectives on 
physician 
communication in 
pediatric palliative 
care. 

 

 

Palliative and 
supportive 
care. 

2007. 

Syftet med studien var 
att identifiera aspekter 
på läkarens 
kommunikation med 
barn som har en 
livshotande sjukdom 
och deras föräldrar 
inom pediatrisk 
palliativ vård. 

Kvalitativ ansats. 20 
individuella intervjuer 
med föräldrar och 
barn.  

 

Både barn och föräldrar 
identifierade fem teman, vilka 
var; vårdrelation, kompetens, 
information, tillgänglighet, 
delaktighet. Ett sjätte tema, 
koordination av vård, sågs 
enbart av föräldrarna. 

Medel: 

71 % Carlsson 
& Eiman 

71 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

CINAHL 
 

James, L., & 
Johnsson, B. 

Kanada. 

The needs of parents 
of pediatric oncology 
patients during the 
palliative care phase. 

Journal of 
pediatric 
oncology 
nursing. 

1997.  

Syftet med studien var 
att identifiera 
föräldrars behov när 
deras barn är sjuka i 
cancer och vårdas 
palliativt.   

Kvalitativ ansats. 12 
föräldrar till 8 barn 
intervjuades ett till tre 
år efter deras barns 
död (p.g.a. etiska 
skäl). 

 

Tre behov identifierades, 
vilka var; bibehålla 
normalitet, god vårdrelation 
samt behovet att behålla 
föräldraransvar för sitt 
döende barn.  

Hög: 

81 % Carlsson 
& Eiman 

86 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

CINAHL 
 

Contro, N., 
Larson, J., 
Scofield, S., 
Sourkes, B., 
& Cohen, H. 

USA.  

Family perspectives 
on the quality of 
pediatric palliative 
care. 

 

Archives of 
pediatric and 
adolescents 
medicine. 

2002.  

Syftet med studien var 
att belysa familjers 
upplevelser av den 
pediatriska palliativa 
vården för att 
kvalitetssäkra den.  

Kvalitativ ansats med 
kvantitativa inslag. 68 
familjemedlemmar av 
44 döende barn 
intervjuades om deras 
upplevelser av den 
palliativa vården. 

Tre faktorer som föräldrarna 
upplevde var 
otillfredsställande 
identifierades, vilka var; 
delaktighet, besked och 
kommunikation. Vidare 
identifierades syskonens 
behov av stöd. 

Låg: 

64 % Carlsson 
& Eiman 

64 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

R
esultatöversikt  
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Från 
sökning 

Författare 
Land 

Titel Tidsskrift 
Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

CINAHL 
 

Meyer, E., 
Ritholz, M., 
Burns, J., & 
Truog, R. 

USA. 

Improving the 
quality of end-of-life 
care in the pediatric 
intensive care unit: 
parents' priorities 
and 
recommendations. 

Pediatrics. 

2006. 

Syftet med studien var 
att identifiera och 
beskriva föräldrars 
prioriteringar och 
rekommendationer 
under sitt barns vård i 
livets slutskede på en 
intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ ansats. 56 
föräldrar besvarade 
frågeformulär 
angående sitt sjuka 
barns vårdsituation.  

 

6 prioriteringar identifierades, 
vilka var; information, 
tillgänglighet, 
kommunikation och 
vårdkontinuitet, stöd, 
integritet samt hopp/tro. 

Hög: 

83 % Carlsson 
& Eiman 

86 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

CINAHL 
 

Monterosso, 
L., & 
Kristjanson, 
L. 

Australien 

Supportive and 
palliative care needs 
of families of 
children who die 
from cancer: an 
Australian study. 

Palliative 
medicin. 

2008. 

Syftet med studien var 
att insamla respons från 
föräldrar, vars barn har 
dött i cancer, om hur de 
uppfattade den 
palliativa vården samt 
erfarenhet från detta 
gällande stöd och 
behov. 

Kvalitativ ansats. 24 
föräldrar intervjuades.  

4 teman identifierades, vilka 
var; kommunikation, 
delaktighet, respekt, 
vårdrelation. 

Hög: 

83 % Carlsson 
& Eiman 

86 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

CINAHL Björk, M., 
Norström, B., 
& Hallström, 
I. 

Sverige. 

Needs of young 
children with cancer 
during their initial 
hospitalization: an 
observational study  

 

Journal of 
pediatric 
oncology 
nursing. 

2006. 

Syftet med studien var 
att beskriva behov hos 
barn i åldrarna 0-7 år 
som observerades 
utifrån deras 
kroppsspråk, beteende 
samt verbala uttryck. 

Kvalitativ ansats. 12 
barn observerades 
under en 10 månaders 
period.  

5 behov identifierades, vilka 
var; närhet, lek och glädje, 
delaktighet, god vårdrelation 
samt fysisk och emotionell 
tillfredsställelse. 

Hög: 

92 % Carlsson 
& Eiman 

93 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

R
esultatöversikt  
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Från 
sökning 

Författare 
Land 

Titel Tidsskrift 
Årtal 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

CINAHL Jackson, A., 
Stewart, H., 
O´Toole, M., 
Tokatlian, N., 
Enderby, K., 
Miller, J., & 
Ashley, D. 

Australien. 

Pediatric brain tumor 
patients: their 
parents’ perceptions 
of the hospital 
experience 

 

Journal of 
pediatric 
oncology 
nursing. 

2007. 

Syftet med studien var 
att belysa föräldrars 
upplevelser och behov 
när deras barn är sjuka i 
cancer under den 
palliativa vården på 
sjukhuset.  

Kvalitativ ansats. 53 
föräldrar med barn 
sjuka i cancer 
intervjuades och 
besvarade 
frågeformulär under 
fyra olika perioder. 

 

5 behov identifierades, vilka 
var; kommunikation, 
vårdrelation, information, 
stöd och vårdkontinuitet/ 
koordinerad vård. 

Låg: 

67 % Carlsson 
& Eiman 

64 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

CINAHL Hedström, 
M., Haglund, 
K., Skolin, I., 
& Essen, L. 

Sverige. 

Distressing events 
for children and 
adolescents with 
cancer: child, 
parents, and nurse 
perceptions 

Journal of 
pediatric 
oncology 
nursing. 

2003. 

Syftet med studien var 
att belysa barn och 
ungdomar som är sjuka 
i cancer och dess 
smärtsamma 
upplevelser under 
sjukhusvistelse, utifrån 
barnet, föräldrarnas och 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

Kvalitativ ansats. 
Intervjuer utfördes 
med 50 
barn/ungdomar, 65 
föräldrar samt 118 
sjuksköterskor.  

 

20 kategorier identifierades, 
vilka indelades i 2 teman; 
fysiska aspekter (bl.a. 
symtom, biverkningar) samt 
psykiska aspekter (bl.a. 
förändrat utseende, 
utanförskap, stöd samt oro). 

Hög: 

90 % Carlsson 
& Eiman 

86 % Willman, 
Stoltz & 
Bahtsevani 

R
esultatöversikt  
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Källa Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Contro, N., 
Larson, J., 
Scofield, S., 
Sourkes, B., 
& Cohen, H. 
(2002). 

Förälder (F): “They treated 
me as an active member of 
the treatment team. They 
would definitely listen. 
Before they made a decision 
they would always ask for 
my input.” 

Föräldrars möjlighet 
till aktivt deltagande. 
Personalen lyssnar 
innan beslut tas. 

Aktivt deltagande. 

 

 Delaktighet 

Hsiao, J., 
Evan, E., & 
Zeltzer, L. 
(2007). 

 

Barn (B): “More 
information helps me 
basically by letting me 
know what’s going on 
because it’s my life, I 
should know what’s going 
on.”  

Barns behov av 
information om sin 
situation. 

Barn som önskar 
informeras. 

Information Kommunkation  

Monterosso, 
L., & 
Kristjanson, 
L. (2008). 

 

F: “They told me to get 
home, get some sleep. My 
partner couldn’t sleep 
knowing our daughter was 
awake there and we were 
not there so he went down 
and the nurse was reading a 
Winnie the Pooh story to 
her at 2 o’clock in the 
morning. You can’t ask for 
better than that.” 

Förälders tacksamhet 
över att se sitt barn bli 
väl omhändertaget, då 
han anländer till 
sjukhuset sent igen. 

Tacksamhet över 
gott bemötande. 

Bemötande i 
vårdrelationen 

Kommunikation 

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

F: “Mixed reactions and 
feelings last visit. I felt a 
mixed reaction – had 
appointment with one 
doctor but saw another 
doctor – probably his 
assistant – a 
disappointment.” 

Blandad reaktion över 
senaste besök. 
Besvikelse över att ha 
träffat en annan läkare 
än vad som bestämts. 

Dålig kontinuitet i 
personalflödet. 

 

Vårdkontinuitet 

 

Samordnad vård 

Hsiao, J., 
Evan, E., & 
Zeltzer, L. 
(2007). 

 

F: “I’m just trying to get 
some stability… in her care. 
... You know whatever’s 
best for her. One says this, 
the other one says that and 
it’s like which is it?” 
 

Olika information 
från vårdpersonal 
leder till förvirring 
hos föräldrarna. 

Blandade 
budskap. 

Koordinerad 
vård 

Samordnad vård 

Meyer, E., 
Ritholz, M., 
Burns, J., & 
Truog, R. 
(2006). 

 

F: “Make sure the primary 
doctor is around as much as 
possible. The parents have 
learned to trust this person 
and can get much comfort 
from just knowing they are 
there.” 
 

Önskan om att få 
tillgänglighet till sin 
PAL som de har 
etablerat ett 
förtroende för. 

Tillgänglighet 
ökar tilliten. 

Tillgänglighet Samordnad vård 
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Källa Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Björk, M., 
Norström, B., 
& Hallström, I. 
(2006) 

 

The child relaxed and 
displayed delight when 
the parent showed up or 
was near, and they 
showed dissatisfaction 
when the parent left or 
was out of sight.  

Barnet slappnade av 
och blev lättad när 
föräldrarna var nära, 
och led när 
föräldrarna gick.  

Barn mår bra av 
föräldrars närhet. 

Närhet Trygghet  

 

Hedström, M., 
Haglund, K., 
Skolin, I., & 
Essen, L. 
(2003). 

B: “The nurse run in and 
out with their infusions, I 
could never be left alone.” 

Vårdpersonal 
försvårar möjlighet 
till egentid. 

Inskränkt 
integritet. 

Integritet Trygghet 

James, L., & 
Johnsson, B. 
(1997). 

 

Children with cancer 
express a desire to be 
“normal” like their peers. 
Treating the ill child as 
normally as possible helps 
the child continue to do 
what makes them happy 
and provides comfort to 
the parent.  

Känslan av normalitet 
ger barn med cancer 
möjlighet till glädje 
och ger därmed tröst 
till föräldrar. 

Normalitet leder 
till glädje. 

Bibehålla 
normalitet 

 

Trygghet 
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