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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Leukemi är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar barn runt om i 
världen. Det är en cancerform som angriper de vita blodkropparna i benmärgen, detta leder 
till att de vita blodkropparna inte kan delta i immunförsvaret och gör att immunförsvaret blir 
försämrat. När sjuksköterskan arbetar med barn med leukemi kan det innebära att kontakt 
med föräldrarna blir en naturlig del i arbetet. Detta ställer samtidigt sjuksköterskor inför en 
utmaning, då de skall kunna ge både föräldrarna samt barnet stöd. Detta innebär att 
sjuksköterskans upplevelser av att stödja föräldrarna kan påverkas av interaktionen mellan 
föräldrarna och sjuksköterskan. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att stödja föräldrar 
vars barn behandlas för leukemi på sjukhus 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats som baserades på sju vetenskapliga artiklar 
som analyserades enligt Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.  
Resultat: Det framkom att sjuksköterskorna upplevde kommunikation och information som 
en viktig del vid stödjandet till föräldrarna. I relationen till föräldrarna upplevde 
sjuksköterskan också att det var viktigt att skapa emotionellt stöd, delaktighet, tillgänglighet 
samt en förståelse för olika kulturer. 
Slutsats: Generellt upplevde sjuksköterskorna att kommunikation och att ge emotionellt stöd 
till föräldrarna var viktigt, vilket kan innebära att sjuksköterskorna som arbetar med barn kan 
behöva en kontinuerlig utveckling av kommunikationsmetoderna av att stödja föräldrar. Det 
framkom även att sjuksköterskorna behöver stöd angående hur de kan skapa professionella 
gränser när de ger emotionellt stöd till föräldrarna. 
 
Nyckelord: Barn, Föräldrar, Leukemi, Sjuksköterska, Stöd, Upplevelser  
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Inledning 
Enligt Barncancerfonden (2011) drabbas inte bara barnet av cancersjukdomen leukemi, utan 

även hela familjen involveras i sjukdomen och tiden för behandlingen. Enligt Reynolds 

(2002) arbetar sjuksköterskan i nära kontakt med föräldrarna särskilt i vårdandet av ett sjukt 

barn. Sjuksköterskan fokuserar mest på barnets omvårdnad, men även föräldrarna behöver 

stöd under sjukdomstiden. Bakke och King (2000) beskriver att sjuksköterskor som arbetar 

med sjuka barn ställs inför många utmaningar som exempelvis att tillgodose både 

föräldrarnas samt barnets emotionella behov. Detta gör att sjuksköterskor kan bli sårbara för 

sina egna emotionella känslor och i sin tur kan leda till stress i arbetet (ibid.) Genom att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att stödja föräldrar vars barn behandlas för leukemi 

på sjukhus kan det förhoppningsvis leda till en ökad yrkeskompetens och beredskap hos 

sjuksköterskor i mötet med föräldrar. Enligt Linder (2009) har det visats sig att befintlig 

forskning som beskriver sjuksköterskans upplevelser av att ge stöd till föräldrar är otydlig 

och otillräcklig (ibid.). Otillräcklig forskning gällande sjuksköterskans upplevelser av att 

stödja föräldrar kan innebära att ämnet är ouppmärksammat. Således behöver sjuksköterskors 

upplevelser när det gäller att stödja föräldrar vars barn behandlas för leukemi på sjukhus 

uppmärksammas och förtydligas ytterligare. 

 

Bakgrund 

Barn med leukemi  
Barn beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2013) befinna sig i åldrarna 0-18. Enligt 

Barncancerfonden (2011) är leukemi en av de vanligaste typerna av cancer som angriper barn 

runt om i världen. Colby-Graham och Chordas (2003) beskriver att leukemi är en cancerform 

som angriper benmärgen och gör att de omogna vita blodkropparna inte kan delta i 

immunförsvaret, samtidigt som de röda blodkropparna och blodplättarna trängs undan. Första 

symtomen för leukemi kan vara hudblödningar, blekhet, ökad trötthet och huvudvärk. Vidare 

beskriver Colby-Graham och Chordas att leukemi delas in i två olika huvudtyper, Akut 

Lymfatiskt Leukemi (ALL) och Akut Myelonisk Leukemi (AML). Den vanligaste 

leukemiformen hos barn är Akut Lymfatiskt Leukemi. Akut Lymfatisk Leukemi innebär att 
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leukemi cellerna delar sig okontrollerat i benmärgen och ökar i antal, vilket gör att antalet 

röda blodkroppar, vita blodkroppar samt trombocyter minskar. Akut Myelonisk Leukemi 

beror på vilka blodkroppar som har påverkats och drabbar främst benmärgen. Det kan göra 

att det påverkar hämningen av blodbildningen som kan uppmärksammas först som anemi 

eller med blödningssymtom (ibid.). 

 

Enligt Alcoser och Rodgers (2003) ställs diagnosen leukemi genom en benmärgspunktion 

som kan identifiera vilken typ av leukemi som barnet har. Den vanligaste behandlingsformen 

är cytostatika, som kan ge olika biverkningarna såsom håravfall och illamående. Vilket beror 

på att cytostatika angriper både sjuka och friska celler. Enskär (1999) beskriver att en 

förbättring av prognosen hos barn kan bero på att omvårdnaden och den understödjande 

behandlingen som finns har förbättrats. 

Föräldrar 
Enligt Bayne och Kolers (2003) finns det flera aspekter på hur föräldraskap kan definieras. 

Föräldraskap kan uppstå utifrån genetiska band mellan föräldrarna och barnet som kan ske 

genom graviditet och förlossning. Föräldraskap kan också uppstå genom att individerna har 

en intention av att vilja vårda och uppfostra ett barn. Föräldrarna har inte något genetiskt 

band eller har fött barnet, men har fortfarande en laglig omvårdnad av barnet, vilket kan ske 

igenom en adoption (ibid.). SOU1997:161 beskriver att föräldrarna inom en familj är barnets 

biologiska eller adoptivföräldrar, samt de som har barnet dagligen eller under vissa perioder. 

Föräldrarna är barnets vårdnadshavare och förmyndare, vilket innebär att de har ett ansvar för 

barnets personliga förhållanden (ibid.). 

Upplevelser  
Eriksson (1991) beskriver att människans grad av medvetande och självmedvetande utgör 

grunden för människans upplevelser. Människans upplevelser beskrivs som en genomgång 

eller deltagande inom olika händelser i livet och upplevelserna kan påverkas beroende på hur 

människan blir bemött. Vidare menar Eriksson att upplevelser är människors och individers 

egna upplevelser, som inte kan tolkas eller helt förstås av någon annan (ibid.). 

Sjuksköterskans stöd 
Enligt Matthews, Baker och Spiller (2002) är stöd, insatser som syftar till att stärka 

föräldrarna vilket kan ges av sjuksköterskorna på sjukhuset under beskedet samt 
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behandlingstiden. Stödet kan vara av icke materiell karaktär som innebär kunskap, 

information och personligt stöd ifrån sjuksköterskorna till föräldrarna. Hartlage (2012) 

beskriver att sjuksköterskorna som arbetar med sjuka barn möter föräldrar som befinner sig 

inom olika emotionella tillstånd, vilket kan väcka emotionella känslor hos sjuksköterskorna 

beroende på hur hon upplever mötet med föräldrarna. Vidare beskriver Hartlage att 

sjuksköterskan skall kunna vara förberedd på att hantera föräldrarnas reaktioner under barnets 

sjukdomstid och utifrån reaktionerna kunna ge stöd och trygghet. Enligt Bakke och King 

(2000) kan sjuksköterskan uppleva att en stödjande roll till föräldrarna kan vara givande. 

Sjuksköterskan kan även uppleva det som ett krävande och stressande arbete vilket kan leda 

till att sjuksköterskan upplever svårigheter i sitt professionella vårdarbete på grund av känslor 

och stress som kan uppstå vid stödjandet till föräldrarna.(ibid.). 

Teoretisk referensram  
Travelbee (1971) beskriver begreppen lidande, kommunikation, mellanmänskliga relationer 

och meningen. Det ska finnas en förståelse för relationen mellan sjuksköterskan, patienten 

och familjen för att kunna förstå vilken typ av omvårdnad som ska ges, för att sjuksköterskan 

ska kunna förstå vilket stöd som ska ges till föräldrar som har ett sjukt barn. Vidare beskriver 

Travelbee att definitionen omvårdnad är som en process där den professionella 

omvårdnadsgivaren hjälper en individ, en familj att försöka förebygga eller bemästra 

upplevelser utav sjukdom eller lidande. Individer är lika i och med att alla får erfara lidande 

och sjukdom någon gång i livet, hur individen upplever detta är unikt därmed är vi alla olika. 

Lidande är ett väldigt personligt fenomen som ger individen en fysisk, emotionell och andlig 

smärta som kan utlösas utav olika anledningar. Det är ett förhållande mellan att bry sig om 

någon och att lida. Detta innebär att lidande upplevs när en person har förlorat någon eller 

riskerar att förlora någon som personen bryr sig om (ibid.). 

 

Travelbee (1971) beskriver att upplevelsen av att någon eller något behöver en kan även 

uppstå i mellanmänskliga relationen när en nära, ömsesidig kontakt och en förståelse mellan 

sjuksköterskan och föräldern uppstår. Sjuksköterskan kan ge stöd till föräldrarna genom att 

hjälpa de att finna en mening med livet när ett barn är sjuk. Detta kan göras genom att 

sjuksköterskan och föräldrarna delar varandras upplevelser, som innefattar varandras innersta 

tankar och känslor. Vidare beskriver Travelbee att en av sjuksköterskans viktigaste redskap 

kommunikation som kan användas i det stödjande mötet med föräldrarna. Kommunikationen 

anses vara en ömsesidig process där det kan delas och förmedlas tankar sinsemellan 
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individer. Ett effektivt utnyttjande av kommunikation ingår i sjuksköterskans terapeutiska 

användande av sig själv (ibid.). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att stödja föräldrar vars 

barn behandlas för leukemi på sjukhus. 

Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att en litteraturstudie innebär att information inhämtas i form av 

vetenskapliga artiklar för att sedan granskas, analyseras och sammanställas för att utforma ett 

resultat (ibid.). Syftet med att utföra en litteraturstudie beskriver Forsberg och Wengström 

(2003) är för att kunna presentera kunskapen inom valt område. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) används en kvalitativ forskningsmetod i 

strävan efter att få en helhetsförståelse av en situation med fokus på personliga upplevelser, 

eftersom varje människa upplever situationer olika. 

Datainsamling och Urval 
De elektroniska referensdatabaserna som användes för sökningen av vetenskapliga artiklar 

var CINAHL och MedLine. Willman et al. (2006) beskriver att CINAHL innehåller 

referenser till vetenskapliga artiklar från omvårdnadstidskrifter och ansågs därmed vara 

relevant till studien. Vidare belyser Willman et al. att MedLine innehåller referenser till 

vetenskapliga artiklar inom områden som medicin och omvårdnad och valdes som 

referensdatabas till studien. Enligt Forsberg och Wengström (2003) används PubMed som en 

sökmotor för att söka fram vetenskapliga artiklar i tidskrifter som indexeras i MedLine. För 

att kunna få fram vetenskapliga artiklar som svarade på studiens syfte användes följande 

sökord: Parents, Pediatric Oncology nursing, proffesional- family relations, Cancer, 

Leukemia, Perception, Conceptions, Nurse attitudes, Oncology nursing, Child, Social 

support, Nursing role, Nurse’s role och Experience. I MedLine användes MeSH- termer och i 

CINAHL användes Cinahl Headings, vilket användes för att kunna avgränsa sökningen så ett 

beskrivande sökord till ämnet kunde användas och därmed kunna få fram artiklar som 

eventuellt kunde svara på syftet. Enligt Willman et al. (2006) skall olika sökord användas och 
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kan underlätta sökningen genom att artiklar som inte svarar på studiens syfte kan uteslutas 

(ibid.). Kombinationen av sökorden gjordes med den booleska söktermen AND. Enligt 

Östlundh (2006) kan användning av booleska söktermen AND avgränsa sökningen genom att 

specificera för databasen vilket samband som önskas mellan sökorden.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2003) utgör inklusionskriterierna olika kriterier som 

användes för att kunna välja ut vad som inkluderas i studien, och för att kunna svara upp mot 

syftet. Vidare beskriver Forsberg och Wengström att exklusionskritierna innebar att olika 

kriterier skulle kunna identifiera vad som ska exkluderas (ibid.). Inklusionskriterierna till 

studien var vetenskapliga artiklar som publicerades åren 2000-2013 för att få aktuell 

forskning inom området. Artiklarna som användes i studien skulle vara på engelska. Vilket 

Friberg (2006) beskriver är det officiella vetenskapliga språket. Artiklarna som användes i 

studien skulle endast besvara frågan utifrån sjuksköterskans perspektiv. Artiklarna skulle 

inriktas på föräldrar till barn mellan 0-18 år som har diagnostiserats för leukemi och som 

behandlas på sjukhus. Artiklarna skulle också vara Peer reviewed om Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver är artiklar som är granskade av experter inom området innan publicering för 

att försäkra dess vetenskaplighet. Exklusionskritierna till studien var artiklar som inriktades 

på specialistsjuksköterskor, andra yrkesgrupper inom vården, föräldrarnas perspektiv och 

barn som vårdas i hemmet. 

 

Artikelsökningen i referensdatabaserna resulterade i att 144 artiklars abstrakt lästes vilket 

resulterade i att det exkluderades 105 artiklar för att abstraktets innehåll inte svarade på 

studiens syfte. Det kvarstod 39 artiklar varav 21 artiklar exkluderades på grund av att de hade 

en kvantitativ design. Ytterligare 13 artiklar exkluderades efter en genomläsning av 

resultatdelen då innehållet i artiklarnas resultatdel visade sig inte svarade på studiens syfte. 

Efter urvalet kvarstod fem artiklar som uppfyllde studiens inklusionskriterier (se bilaga 1). 

För att få fram ytterligare artiklar gjordes det en manuell sökning. Friberg (2006) menar att en 

manuell sökning kan användas för att kunna hitta nya vägar. Utifrån det kan ytterligare 

referenser eller artiklar hittas som kan användas till arbetet. Vidare beskriver Friberg att 

manuella sökningar innebär att en genomsökning på egen hand i böcker, tidskriftsartiklar 

eller annat material utförs för att hitta artiklar som kan användas till studien. Enligt Forsberg 

och Wengström (2003) utförs en manuell sökning genom att artiklar söks utefter titel och 

författarens namn. Utifrån de valda artiklarnas referenslistor gjordes en manuell sökning via 

PubMed där det hittades fem vetenskapliga artiklar. Tre artiklar exkluderades på grund av att 
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de visade sig inte uppfylla inklusionskriterier till studiens syfte. Efter urvalet fanns det kvar 

sju vetenskapliga artiklar för kvalitetsgranskning. 

 

Efter sökningen i de elektroniska referensdatabaserna samt den manuella sökningen 

påbörjades en kvalitetsbedömning av artiklarna utifrån Willman et al. (2006) 

kvalitetsbedömningsprotokoll av kvalitativa studier (se bilaga 2). Protokollet utgår från frågor 

med Ja, Nej eller Vet ej svar. Protokollet användes för att kunna avgöra om artiklarna hade 

hög, medel eller låg kvalité. Frågorna i protokollet angående datamättnad, analysmättnad och 

patientkaraktäristika uteslöts vid kvalitetsbedömningen eftersom de inte ansågs vara relevanta 

till studiens syfte. Polit och Beck (2012) beskriver att datamättnad och analysmättnad är 

begrepp som används när forskare kommer till insikt gällande studiens analys och data i 

kategorier samt teman blir återkommande och överflödig, ingen ny information kan härledas 

genom mer datainsamling. Fjorton stycken frågor ingår i protokollet som ger max 14 poäng 

men på grund av att tre frågor i protokollet togs bort blev maxpoängen istället 11. Vidare 

graderades svaren utifrån ”ja” som gav 1 poäng, ”nej” som gav 0 poäng och ”vet ej” som gav 

0,5 poäng. Kvalitetsnivån på artiklarna utgick från en skala mellan 11-10 poäng: Hög kvalité, 

9-8 poäng: medel kvalité och 7-0 poäng: låg kvalité. Efter kvalitetsgranskningen på sju 

artiklar visade det sig vara en artikel av medel kvalité och sex av hög kvalité. Samtliga sju 

vetenskapliga artiklar inkluderades i litteraturstudien (se bilaga 3). 

Analys 
Analysmetoden som användes till litteraturstudien var Graneheim och Lundmans (2004) 

tolkning av innehållsanalys med kvalitativ ansats. Först lästes artiklarna i sin helhet igenom 

enskilt för att kunna få en övergripande blick på dess innehåll. Därefter lästes artiklarnas 

resultatdelar igenom var för sig flera gånger. Meningsbärande enheter som svarade på syftet 

och omgivande text markerades för att inte förlora textens innehåll. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är meningsbärande enheter meningar som innehåller information som är 

relevant för studiens syfte. Genom att markera meningsbärande enheterna med olika färger i 

artiklarna var för sig kunde texten analyseras. Det skulle även vara lättare att kunna jämföra 

om samma meningar hos båda hade markerats ut ur texterna. Därefter fördes en diskussion 

gällande de markerade meningsbärande enheterna och dess relevans till studiens syfte tills 

båda var eniga angående vilka meningsenheter som skulle användas. Meningsbärande 

enheterna placerades därefter in i en tabell för att sedan kunna kondenseras, kodas och 

kategoriseras.  
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I nästa steg behölls de meningsbärande enheterna i sitt originalspråk och översattes till 

svenska genom användning av ett översättningsprogram på internet Google Translate och ett 

engelsk-svenskt lexikon. Detta underlättade skrivandet av resultatet eftersom litteraturstudien 

skrevs på svenska. Därefter gjordes kondenseringen som Graneheim och Lundman (2004) 

beskriver att texten kortas ner utan att tappa textens relevanta innehåll samt att texten blev 

mer lätthanterlig. Därefter kodades meningsbärande enheterna. Vidare beskriver Graneheim 

och Lundman (2004) att koden är en etikett som är en sammanfattning på textens innehåll. 

Därefter sammanställdes koderna genom att liknande koder utifrån meningsbärande 

enheterna placerades i en Word dokument som skulle underlätta och göra det tydligare att se 

likheterna mellan koderna och därefter kunde underkategorierna skapas. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) används underkategorier för att kategorierna inte skall bli för breda. 

 

I nästa steg skapades huvudkategorierna efter att ha sett över word dokument med 

meningsbärande enheterna, kondenseringen, koderna samt underkategorierna. 

Underkategorierna delades sedan in i två huvudkategorier som skulle sammanfatta och 

återspegla innehållet i meningsbärande enheterna. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

svarar kategorin på frågan ”Vad” och ska spegla innehållet på ett beskrivande sätt. Vidare 

menar Graneheim och Lundman (2004) att meningsbärande enheternas innehåll ska finnas 

med i hela processen tills utformning av huvudkategorierna. Därefter gjordes det en 

dubbelkontroll så att meningsbärande enheternas innehåll inte gått förlorade utifrån kategorin 

(se bilaga 4). 

Resultat 
Utifrån innehållsanalysen presenteras två kategorier: Upplevelser av att kommunicera med 

föräldrarna, Upplevelser av sjuksköterskans relation med föräldrarna och en underkategori: 

Upplevelser av kulturella skillnader vis stöd som beskriver sjuksköterskans upplevelser av att 

stödja föräldrar vars barn behandlas för leukemi. Citat som redovisas i resultatet kommer vara 

på originalspråk för att förstärka upplevelsens innebörd (Friberg, 2006)  

 



11 
 

 
 

Figur 1. Beskriver bildade kategorier och underkategorin utifrån syftet 

Upplevelser av att kommunicera med föräldrarna 
Sjuksköterskorna upplevde att en god kommunikation mellan föräldrar och sjuksköterskan 

var av stor vikt vid stöd till föräldrarna, då en otillräcklig kommunikation kunde påverka 

sjuksköterskornas förmåga att bedöma föräldrarnas behov av stöd (Von Essen, Enskär & 

Skolin, 2001; Rignér, Johansson & Graneheim, 2011). En god kommunikation upplevde 

sjuksköterskorna var viktigt inom ett arbetslag för att kunna ge stöd till föräldrarna, vilket 

innebar att hela arbetslaget skulle kunna ha samma uppfattningar gällande vilken typ av stöd 

föräldrarna vill ha. Sjuksköterskorna upplevde att ett aktivt lyssnade förbättrade relationen 

mellan föräldrarna och sjuksköterskan genom att föräldrarna kände sig bekväma att uttrycka 

sina åsikter och funderingar till sjuksköterskan (Von Essen et al., 2001). Sjuksköterskorna 

upplevde att det var viktigt att inte själva bestämma vilken typ av stöd föräldrarna ville ha 

utan istället fokusera på föräldrarnas hopp, förväntningar, behov samt att kommunicera med 

föräldrarna gällande vilken typ av stöd de vill ha (Fowler, Rossiter, Bigsby, Hopwood, Lee & 

Dunston, 2012). 

 

Språkliga hinder kunde innebära att sjuksköterskan upplevde att olika språk sinsemellan 

föräldrarna och sjuksköterskan som ingen av dem kunde behärska fullt ut, kunde försvåra 

informationen som gavs till föräldrarna. Det visade sig också att ju större språksvårigheter det 

fanns emellan föräldrarna och sjuksköterskan, desto svårare var det för sjuksköterskorna att 

kunna ge stöd till föräldrarna (Pergert, Ekblad, Enskär & Björk 2007; Rignér et al., 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde också att det var viktigt att försöka undvika medicinska och 

komplicerade ord vid information till föräldrarna (Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde även att det var deras ansvar att förklara för föräldrarna när sjuksköterskorna 

upplevde att föräldrarna inte förstod vad läkaren hade informerat om (Forsey, Salmon, Eden 

& Young, 2011).  

Upplevelser av att kommunicera 
med föräldrarna 

Upplevelser av sjuksköterskans 
relation med föräldrarna 

Upplevelser av kulturella skillnader 
vid stöd 
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Sjuksköterskorna upplevde svårigheter att kunna kontrollera att föräldrarna hade förstått 

informationen under ronden med doktorn, eftersom föräldrarna hade använt sig utav internet 

för att dubbelkontrollera informationen (Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde även 

att de behövde öka sin yrkeskompetens när de gav information till föräldrarna (Von Essen et 

al., 2001). Sjuksköterskan upplevde att barnets ålder hade betydelse för vilken sorts 

information som föräldrarna fick, om barnet var gammal nog för att förstå informationen 

själv kunde det resultera i att föräldrarna fick minskad information. Information till 

föräldrarna om barnets behandling, diagnos, övervakning samt progression upplevde 

sjuksköterskorna var en prioritet vid stöd till föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde även att 

informationen som gavs hade en lugnande effekt hos föräldrarna genom att de blev medvetna 

om att deras barn blev väl omhändertagna (Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna kunde 

däremot uppleva att det fanns svårigheter att kunna identifiera hur mycket och vilken typ av 

information föräldrarna ville ha under barnets behandling (Von Essen et al., 2001).  

Upplevelser av sjuksköterskans relation med föräldrarna 
Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt och stödja föräldrar som inte kände tillit för 

sjuksköterskan under sjukhusvistelsen. Det blev därmed viktigt för sjuksköterskorna att skapa 

förtroende hos föräldrarna, eftersom sjuksköterskorna upplevde att det kunde underlätta för 

föräldrarna att prata om känsliga och svåra problem under barnets behandling (MacKay & 

Gregory, 2011;Pergert et al., 2007; Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att vara 

ärlig och inte hålla inne information för föräldrarna var en viktig del vid stödet eftersom 

föräldrarna märkte om inte hela sanningen kom fram (Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde att självförtroende i sitt yrke skapade trygghet och förtroende hos föräldrarna, 

genom att föräldrarna kunde lita på att sjuksköterskorna var kompetenta i sitt arbete och 

kände förtroende att ställa frågor (Von Essen et al., 2001).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att deras förmåga att kunna bilda en förtroendefylld relation med 

föräldrarna skapade förutsättningar för sjuksköterskan att kunna ge föräldrarna en möjlighet 

och utveckla ett positiv sätt att tänka på problem (Fowler et.al, 2012). Sjuksköterskorna 

upplevde att en nära relation med föräldrarna gjorde det lättare för sjuksköterskan att veta 

vilka småsaker som kunde göra skillnad vid stödjandet av föräldrarna. Sjuksköterskorna 

uttryckte att personlig information om föräldrarna var av stor hjälp eftersom föräldrarna ofta 

känner sitt barn bäst upplevde sjuksköterskan att sådan information kunde vara till stor hjälp 
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för att kunna ge anpassat stöd till föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde att det var deras 

ansvar att ge föräldrarna emotionell stöd. Emotionellt stöd inkluderade bland annat att 

sjuksköterskorna skulle hålla emotionella konversationer med föräldrarna som stöd för att de 

ska mår bättre (Forsey et al., 2011). 

 

Sjuksköterskorna berättade att emotionellt stöd och en social kompetens upplevdes vara en 

viktig del i stödjandet till föräldrarna genom att sjuksköterskorna frågade hur föräldrarna 

mådde psykosocialt (Von Essen et al., 2001). Sjuksköterskorna upplevde att det skall ges 

emotionellt stöd samt att det ska finnas ett emotionellt förhållande med föräldrarna. Dock 

kunde sjuksköterskorna uppleva att det var viktigt att ha professionella gränser om 

föräldrarna blev alltför beroende av sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplevde även att det 

var viktigt att ha förmågan och kunna upphäva behovet av att involvera sig känslomässigt, 

men även att sjuksköterskan förstår vikten av det som föräldrarna går igenom och kan finnas 

tillgänglig när de känner ett behov av stöd (Fowler et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns svårigheter att ge föräldrarna stöd vid omvårdnad av 

barnet samt emotionellt stöd. Vilket sjuksköterskorna upplevde som skuldkänslor när de inte 

kunde ge båda typerna av stöd till föräldrarna (Forsey et. al, 2011). Sjuksköterskor upplevde 

att det var känslomässigt och moraliskt påfrestande i situationer när dåliga nyheter väntande 

föräldrarna innan läkaren informerades. I dessa situationer var sjuksköterskorna tvungna att 

sätta på ett tappert ansikte och vilseleda föräldrarna att de inte visste resultaten (MacKay & 

Gregory 2011). 

We still have to go in the morning and have a smile on our face and take their 

vitals like you don’t know anything and that’s the worst, absolutely the worst 

part of the job is having to fake and you know it’s going to be the worst day of 

their life and there’s nothing you can do about it (MacKay & Gregory 2011, s. 

48). 

Sjuksköterskorna upplevde att utsatthet för föräldrarnas behov av stöd lämnade de sårbara för 

emotionell stress. Sjuksköterskorna lärde sig därmed att bevara de professionella gränserna 

och inte involvera sig alltför personligt till föräldrarna (Forsey et al., 2011). Sjuksköterskorna 

upplevde en frustration när föräldrarna inte tog lämpliga beslut om barnets behandling. 

Sjuksköterskorna kunde i och med detta uppleva att en tystnad kunde användas som ett skydd 



14 
 

för att inte säga något olämpligt till föräldrarna under situationer där oeniga åsikter kunde 

uppstå (Linnard-palmer & Kools, 2005). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas delaktighet vid beslutsfattanden kunde skapa 

gynnsammare förutsättningar för att kunna stödja föräldrarna. Sjuksköterskorna förväntade 

inte sig att föräldrarna skulle ta över sjuksköterskans arbete, dock fanns det ett behov av att 

gemensamt upprätta tydliga uppgifter för både sjuksköterskorna och föräldrarna (Von Essen 

et al., 2001). Sjuksköterskorna nämnde även att samarbete med föräldrarna var betydelsefullt 

eftersom föräldrarna sågs som experter på sina barn (MacKay & Gregory, 2011). Avlastning 

till föräldrarna ansågs vara väsentlig vid stöd då sjuksköterskorna fick gå in och ta över 

föräldrarollen, då det kunde uppstod situationer som föräldrarna inte kunde hantera och 

sjuksköterskorna fick ta över (Von Essen et al., 2001). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att föräldrarna behövde träffa samma personal för att främja 

kontinuerlighet i det stöd som föräldrarna får från sjuksköterskorna. I avsikt att underlätta 

kontinuerligheten i stödet upplevde sjuksköterskorna att det vara viktigt att kunna skapa tid 

för föräldrarna (Von Essen et al., 2001). Det var viktigt för sjuksköterskorna att båda 

föräldrarna fick stöd under barnets sjukdomstid på sjukhuset, var föräldrarna skilda utgjorde 

detta däremot en svårighet för sjuksköterskorna att kunna ge ett anpassat stöd (Rignér et al., 

2011). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att en tidsbrist uppstod på grund av att barnet som behandlades 

behövde kontinuerlig övervakning och ovanliga behandlingar, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid för att fokusera på föräldrarna och ge stöd 

(MacKay & Gregory, 2011). Arbetsbelastningen på avdelningen gjorde att sjuksköterskorna 

upplevde stress när de skulle ge information till föräldrarna. Sjuksköterskorna upplevde även 

att de inte var nöjda med sitt arbete under tidsbrist, eftersom sjuksköterskorna upplevde att de 

inte kunde ge god information till föräldrarna och stanna kvar vid information på grund utav 

tidsbristen (Rignér et al., 2011). 

Upplevelser av kulturella skillnader vid stöd 

Sjuksköterskorna upplevde att de hamnade i ett etiskt dilemma när de träffade föräldrar som 

hade religiösa åsikter angående behandlingen, exempelvis Jehovas vittnen som inte tillåter att 

blod tillförs barnet. Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde uppfylla kraven som ställdes 
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av föräldrarna eller att de var tvungna att ge en behandling som stred mot föräldrarnas 

önskemål. Det framkom situationer då sjuksköterskorna upplevde att föräldrarnas beslut 

gällande barnets behandling inte var korrekt. Det gjorde att det uppkom konflikter mellan 

sjuksköterskorna och föräldrarna, vilket kunde försvåra stödet till föräldrarna under barnets 

vårdtid (MacKay & Gregory, 2011; Rignér et al., 2011). Sjuksköterskorna upplevde att det 

fanns skillnader vid stöd av föräldrar beroende på vilka värderingar de hade gällande 

medicinsk behandling. Sjuksköterskorna upplevde att det uppstod konflikter när föräldrarna 

vägrade att acceptera medicinsk behandling och utsatte barnet för skada (Linnard-Palmer & 

Kools, 2005). Sjuksköterskorna kunde uppleva att sättet att se på män och kvinnor inom olika 

kulturer kunde orsaka problem när sjuksköterskorna skulle ge stöd till föräldrarna. Det 

inträffade i familjer där mannen hade den dominanta rollen på grund utav kulturella åsikter, 

vilket sjuksköterskorna kunde uppleva orsakade spänningar mellan de kvinnliga 

sjuksköterskorna och föräldrarna (Pergert et al., 2007). Sjuksköterskorna upplevde även att 

det fanns en barriär när kunskapen eller förståelsen för föräldrarnas kultur inte fanns hos 

sjuksköterskorna. Det försvårade stödet till föräldrarna eftersom sjuksköterskorna upplevde 

att de inte ville säga något som skulle uppfattas som kränkande eller förolämpande till 

föräldrarna. Trots den kulturella barriären upplevde sjuksköterskorna att det var av vikt att 

inte döma föräldrarnas kultur samt värderingar utan istället försöka få mer kunskap om deras 

tro och kultur (MacKay & Gregory, 2011). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Som metod valdes en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

En kvantitativ metod användes inte eftersom Backman (1998) beskriver att det utgår ifrån 

matematik och statistik vilket inte var relevant för studiens syfte. Den kvalitativa ansatsen 

ansågs vara lämplig eftersom studien baserar sig på sjuksköterskans upplevelser. Friberg 

(2006) beskriver att det kan finnas nackdelar med den kvalitativa metod, då materialet som 

används kan feltolkas då egna tankar och en tidigare förförståelse kan påverka resultatet i 

studien. Ingen förförståelse inom ämnet fanns vilket borde innebär att egna tankar troligtvis 

inte kunde ha påverkat hur framtaget resultat tolkades. 
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De databaser som använts i studien är Cinahl och MedLine. Hade fler databaser använts 

kunde eventuellt fler artiklar ha hittats vid sökningar i referensdatabaserna eftersom Willman 

et al (2006) beskriver att användning av flera databaser kan öka antalet vetenskapliga artiklar 

som kan vara relevanta för studiens syfte. Det valdes att göras en manuell sökning i studien 

för att erhålla fler artiklar. Enligt Forsberg och Wengström (2008) kan en manuell sökning 

med fördel användas i en litteraturstudie då det kan öka sökbredden ytterligare. Hade fler 

databaser använts kunde det troligtvis ha hittats fler artiklar. Dock behöver det nödvändigtvis 

inte ha hittats fler artiklar då det enligt Linder (2009) finns lite forskning inom området. Hade 

en manuell sökning inte använts kunde resultatet troligen ha påverkats, eftersom för få 

artiklar hade hittats via de valda databassökningarna. 

  

För att finna rätt sökord som motsvarade syftet kontaktades bibliotekarien som hjälp för att 

finna fler sökord, vilket talar för att sökningen är noggrann utförd. De valda 

referensdatabaserna använde sig utav olika sökord, vilket gjorde att sökorden fick anpassas 

utefter de olika referensdatabaserna. I Cinahl användes Pediatric Oncology nursing och i 

MedLine användes Pediatric nursing som motsvarande sökord. Om sökorden inte hade 

anpassats utefter de valda referensdatabaserna kunde det troligen ha påverkat resultatet, 

genom att artiklar som svarade på syftet kunde ha uteblivit vid sökningarna. Genom 

användning av den booleska söktermen AND, avgränsades sökningen till artiklar som enbart 

handlar om sjuksköterskans stöd, upplevelser, föräldrar och barn med leukemi. Det gjorde 

även att det kunde begränsa området av sökningar för att få ett mera specifikt resultat. Detta 

kan ha påverkat resultatet då artiklar kan ha missats. Detta bekräftas Östlundh (2006) genom 

att beskriva den valda begränsningen vid sökningen kan ha gjort att relevanta artiklar kan ha 

missats vid urvalet av artiklar. Däremot beskriver Willman et.al (2006) att det är viktigt att 

det sker en kombination mellan olika sökord för att kunna få fram så mycket litteratur som 

möjligt. Vilket kan innebära att artiklar kan ha missats vid sökningen och kan troligen 

påverkat resultatet eftersom det booleska sökordet OR inte användes. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskritierier som användes i studien kan troligen ha påverkat 

sökningen och kan även ha påverkat resultatet eftersom det kan ha missats artiklar utifrån 

valda inklusionskriterier och exklusionskritierier. Hade andra kriterier använts till studien och 

vid sökningen kunde flera vetenskapliga artiklar som svarar på studiens syfte troligen ha 

hittats. Det gjordes en begränsning av Peer-reviewed eftersom Willman et al., 2006 beskriver 

att Peer-reviewed kan öka resultatets trovärdighet. Olsson och Sörensen (2011) beskriver att 



17 
 

review artiklar kan minska studiens trovärdighet, då det inte kan garanteras att de bedöms av 

experter inom området. Resultatets trovärdighet kunde troligtvis ha påverkats ifall denna 

begränsning hade uteblivit. Hade inklusionskriterier till studien även inriktat sig på barn som 

behandlats i hemmet, kunde detta troligtvis ha inverkat på att fler resultat vid sökningen hade 

kunnat förekomma. Eftersom studiens syfte ökades i bredd, kan det troligen ha påverkat 

resultatet. 

 

Det valdes att endast inkludera artiklar publicerade efter 2000 för att få en så aktuell 

forskning som möjligt då Faye, Colby-Graham och Chordas (2003) säger att 

cancerforskningen ständigt utvecklas. Detta tros kunna påverka sjuksköterskans upplevelser 

av att ge stöd, då det kan vara möjligt att det kan ha förändrats under de senaste åren. Genom 

att föräldrarna kanske inte hade samma kunskaper om sjukdomen då som idag, kanske det 

kan behövas mer stöd. 

 

Artiklarna som användes i studien var på engelska, detta medförde att en översättning av 

textens innehåll var väsentlig. För att underlätta översättningen från engelska till svenska 

användes engelsk svenskt lexikon samt översättningsprogrammet Google translate. Eftersom 

innehållet i texten översattes ifrån engelska till svenska kan detta ha påverkat resultatet. Detta 

på grund av eventuella språkbegränsningar och där igenom kunde viktig information ha gått 

förlorad.  

 

Artiklarna som valdes till studien kommer ifrån USA, Kanada, Sverige, Storbritannien och 

Australien. Sveriges kommuner och landsting (2005) beskriver att olika sjukvårdssystems 

skillnader kan påverka sjuksköterskans upplevelser av att stödja personer som kommer i 

kontakt med vården (ibid.). Vidare menar Willman et. al (2006) att vid urval av amerikanska 

studier ska dess relevans för den svenska sjukvården finnas i åtanke. Efter en noggrann 

jämförelse av studierna som användes i studien framkom det inga större skillnader i 

sjuksköterskornas upplevelser av att stödja föräldrarna. Vilket innebär att sjuksköterskors 

upplevelser inte tros ha påverkats av de olika sjukvårdssystemen. Det togs även hänsyn till att 

endast en artikel i studien kom ifrån USA, vilket tros visa varför inga större skillnader 

framkom vid jämförelsen av sjuksköterskornas upplevelser. Om fler artiklar från USA hade 

använts kunde det ha medfört att flera skillnader hade upptäckts och därmed påverkat 

studiens användbarhet i svenska sjukvården. Enligt SOU (2002:31) finns det stora delar i 

USA där sjukhus drivs utan vinsyfte. Största delen av vårdkostnaderna är då direkt eller 
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indirekt skattefinansierade. Vilket gör att USA inte skiljer sig avsevärt ifrån andra länder 

(ibid.). Därför tros studiens syfte kunna vara användbart i alla länders hälso- och sjukvård, då 

systemen inte skiljer sig markant. 

 

Kvalitetsgranskningsformuläret från Willman et al., (2006) var lättförståelig och frågorna var 

enkla att använda till artiklarnas innehåll. Enligt Willman et.al är en kvalitetsbedömning en 

personlig bedömning, vilket innebär att en kvalitetsgranskning kan tolkas olika från individ 

till individ (ibid.). Det fanns även en begränsning vid kvalitetsgranskningen på grund av 

erfarenhetsbrist inom kvalitetsgranskning och det kan innebära att kvalitetsgranskningen 

kunde ha varit annorlunda om mer erfarenhet av kvalitetsgranskning hade erhållits. Det kan 

således innebära att artiklarnas kvalitets grad hade kunnat överskattas eller underskattas. 

Artiklar med låg kvalité uteslöts för att få så hög kvalité på resultatet som möjligt. 

Datamättnad samt analysmättnad exkluderades vid modifiering av 

kvalitetsgranskningsprotokollet på grund utav att de visade sig inte vara bedömbara eftersom 

Polit och Beck (2012) beskriver att det bara är artiklarnas författare som kan bedöma när de 

har uppnått en datamättnad respektive analysmättnad. 

 

Vid granskningen av artiklarna framkom det att artiklarna hade flera olika perspektiv än 

sjuksköterskans, i en artikel från Von essen, Enskär och Skolin (2001) beskrevs 

sjuksköterskans och föräldrarnas perspektiv. Den andra artikeln utgick från sjuksköterskans 

och läkarens perspektiv (Forsey, Salmon, Eden, & Young, 2011) och den tredje artikeln 

baserades på tjugo sjuksköterskors upplevelse varav två var specialiserade i barnonkologi 

(Linnard-Palmer & Kools, 2005). Utifrån dessa tre artiklar granskades endast sjuksköterskans 

perspektiv, då de andra professionerna inte var relevanta till studiens syfte och exkluderades 

därför. 

 

Vid jämförelse av meningsbärande enheterna som båda hade markerat i artiklarnas 

resultatdel, visades det likheter i meningsenheterna vilket kunde öka resultatets styrka. 

Resultatet kunde ha påverkats om meningsenheterna inte hade plockats ut var för sig 

eftersom väsentlig information för resultat kunde ha förbisetts. Graneheim och Lundman 

(2004) beskriver att analysförandet av två personer kan minska risken att meningsbärande 

enheter kan förloras vid analyseringen av artiklarnas resultat delar. Markering av 

meningsbärande enheterna samt dess kondensering visade sig vara svår att genomföra 

eftersom olika upplevelser kunde finnas med i en och samma mening. Det blev därmed svårt 
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och hitta meningsbärande enheter som beskrev en specifik upplevelse. Val av kod kan ha 

påverkats av förståelsen av de kondenserade meningsenheterna. Det uppstod svårigheter vid 

sortering av koderna till underkategorier då många koder kunde placeras i samma 

underkategori. Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan människors beskrivning av deras 

erfarenheter göra kodningen vid analysering svår eftersom upplevelserna kan gå in i varandra 

och därmed kunna passa in i flera kategorier. Oerfarenhet vid analysförandet kan ha påverkat 

vilka kategorierna och underkategorierna som skapades. Det kan innebära att om mer erfarna 

individer hade genomfört analysen kunde troligen andra kategorier och underkategorier 

skapats vilket också hade gett ett annorlunda resultat. 

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna upplever att informationen till föräldrarna är 

viktigt när sjuksköterskorna ger stöd. Informationen kan sjuksköterskorna använda som en 

stödinsats, genom att sjuksköterskorna förklarar eller förtydligar informationen som 

föräldrarna har fått från läkarna. Förtydligandet kan skapa ett lugn hos föräldrarna eftersom 

de får information som de inte förstår förklarade för sig av sjuksköterskorna. Detta styrks av 

Bakke och King (2000) som beskriver att sjuksköterskorna upplever det tekniska stödet och 

de praktiska omvårdnadsåtgärderna inte är lika viktiga såsom information i mötet med 

föräldrarna. Reynolds (2002) menar att sjuksköterskorna som arbetar med barn som har en 

cancersjukdom oftast skapar en nära relation med föräldrarna. Förmedlandet av information 

emellan sjuksköterskorna och föräldrarna är en vardaglig stödinsats ifrån sjuksköterskorna för 

att kunna involvera föräldrarna i barnets omvårdnad. Det styrks även av Alcoser och Rodgers 

(2003) som skriver att när sjuksköterskorna använder sig av information som en stödinsats 

uppmuntrar det föräldrarna att kunna klara av den svåra situationen det kan innebära när 

barnet är sjukt och befinner sig på sjukhus för behandling. 

 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplever att de inte ska bestämma vilken typ av 

stöd föräldrarna är i behov utav. En diskussion med föräldrarna angående vilket stöd de ville 

ha under barnets behandling ifrån sjuksköterskorna var viktig. Det styrks av Bakke och King 

(2000) som beskriver att när sjuksköterskan ger stöd till föräldrarna har sjuksköterskan störst 

möjlighet att påverka hur stödmomentet upplevs av föräldrarna beroende på hur 

sjuksköterskan kommunicerar och framhåller sig i stödmomentet. Sjuksköterskorna upplever 

också att en god kommunikation mellan föräldrarna och sjuksköterskorna kan öppna upp en 
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möjlighet för föräldrarna att uttrycka sina åsikter och funderingar till sjuksköterskan och 

därmed kan sjuksköterskan lättare urskilja vilket stöd som är aktuellt för situationen. Vilket 

styrks av Matthews, Baker och Spiller (2002) som betonar vikten av god kommunikationen 

mellan sjuksköterskorna och föräldrarna. Det bekräftas av Linder (2009) som beskriver att 

sjuksköterskans sociala kompetens och förmåga av att kunna kommunicera med föräldrarna 

är avgörande för vilken typ av stöd sjuksköterskan kan ge föräldrarna. Travelbee (1971) 

beskriver att sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation för att stödja föräldrar. 

Eftersom kommunikation är en ömsesidig process där det kan delas och förmedlas tankar 

mellan sjuksköterskan och individen. Travelbee beskriver vidare att ett effektivt utnyttjande 

av kommunikation ingår i vad Travelbee kallar sjuksköterskans terapeutiska användande av 

sig själv. Det innebär att sjuksköterskan medvetet använder sig utav sin personlighet och 

kunskap och utifrån detta kan det medverkat till en förändring hos föräldrarna som 

sjuksköterskan ger stöd till (ibid.). 

  

I studien framkommer det att sjuksköterskorna upplever väsentligheten av att ha 

professionella gränser när de ger emotionellt stöd till föräldrar, eftersom vissa föräldrar kan 

bli allt för beroende utav sjuksköterskan. Sjuksköterskorna upplever att professionella gränser 

kan användas som ett skydd för att inte utsätta sig själva för emotionell stress. Vilket Hartlage 

(2012) betonar då sjuksköterskorna kan bli för personligt involverad med föräldrarna kan det 

leda till att föräldrarna upptäcker att samma stöd inte ges ifrån alla sjuksköterskor. Eftersom 

det kan finnas sjuksköterskor som involverar sig mindre än andra, kan detta i sin tur skapa 

svårigheter för alla sjuksköterskor som gav stöd till föräldrarna, då föräldrarna förväntar sig 

att få samma stöd ifrån alla sjuksköterskor. Vidare skriver Hartlage att utan professionella 

gränser kan det ha påverkat både kvalitén på stödet till föräldrarna som de får ifrån olika 

sjuksköterskor samt att det kan skapa en spänning i hela sjukskötersketeamet. Det styrks 

ytterligare av Bakke och King (2000) som skriver att sjuksköterskorna som arbetar med barn 

som vårdas på sjukhus under en längre tid utvecklar en väldigt nära relation med föräldrarna 

vilket innebär att sjuksköterskorna upptäckter att professionella och personliga gränser blir 

nödvändiga för att kunna ge föräldrarna optimalt stöd (ibid.). Enskär (2012) beskriver hur 

sjuksköterskorna uttrycker att utan professionella gränser vid stöd kan det leda till att 

sjuksköterskorna förbiser föräldrarnas integritet, men också att sjuksköterskorna riskerar att 

bli utarbetade. 
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Resultatet i studien visar på att sjuksköterskorna ofta upplever att det finns olika kulturer som 

kan skapa etiska dilemman för sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna upplever att de hamnar i 

ett etiskt dilemma när de inte kan tillgodose föräldrarnas önskemål genom att gav barnet vård 

som strider mot deras tro och värderingar. Sjuksköterskorna som arbetade med föräldrar ifrån 

olika kulturer samt etniska bakgrunder upplever att det är viktigt att inte döma någon utan 

istället acceptera olika människors värderingar, kulturer och religiösa tro. Travelbee (1971) 

menar att den mellanmänskliga relationen uppnås efter att flera interaktionsfaser har 

genomgåtts. Första fasen är det första mötet mellan sjuksköterskan och individen som 

sjuksköterskan behöver. Denna fas formas av att personerna är främmande för varandra och 

därmed kan det redan finnas förväntningar och uppfattningar på andra personer. Vidare 

skriver Travelbee att det är viktigt för sjuksköterskan i denna fas att vara medveten om hur 

dessa uppfattningar kan påverka bemötandet med andra personer och det är därmed viktigt att 

bryta sig ur detta och inte döma någon utan se den unika individen (ibid.). 

 

Det framkommer i resultat att sjuksköterskorna upplever att det är svårt att ge stöd till 

föräldrar som inte känner tillit för sjuksköterskorna. Genom att skapa en förtroendefylld 

relation underlättar det när sjuksköterskorna ger stöd till föräldrarna. Detta styrks av Alcoser 

och Rodger (2000) som beskriver att relationen mellan föräldrarna och sjuksköterskorna 

påverkas på grund av att föräldrarna utsätts för både fysiskt och psykologiskt stress vilket gör 

att föräldrarna inte ville engagera sig i en uppbyggnad av en förtroendefylld relation med 

föräldrarna. McCann, Watson, Pitcher, Bundy och Greathead (2006) beskriver att 

uppbyggnaden av relationen med föräldrarna gör det lättare för sjuksköterskorna att veta 

vilket stöd föräldrarna vill ha samt att sjuksköterskorna lättare kan involvera föräldrarna i 

beslutsfattanden. Även Travelbee (1971) styrker vikten av att ha en god relation mellan 

sjuksköterskorna och föräldrarna. Travelbee menar att omvårdnad når sitt syfte genom att 

etablera en mellanmänsklig relation. Detta innebär att det finns erfarenheter mellan 

sjuksköterskan och personen (ibid.). 

 

Det framkommer i resultatet att sjuksköterskorna upplever emotionellt stöd som en viktig del 

i stödjande av föräldrarna, genom att sjuksköterskan kan prata med föräldrarna om deras 

emotionella tillstånd. Däremot upplever sjuksköterskorna att ibland kan det vara svårt att 

tillgodose föräldrarna med emotionellt stöd när de samtidigt ska ge fysiskt stöd i form av 

information samt omhändertagande av barnet. Vilket styrks enligt Enskär (2012) som 

beskriver att sjuksköterskorna upplever att respekt för föräldrarnas integritet utgör grunden 
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till att kunna tillgodose föräldrarna med emotionellt stöd. När sjuksköterskorna ska ge 

föräldrarna både stöd med praktiska omvårdnadsåtgärder samt emotionellt stöd kan de bli 

utmattande. Det styrks av Bakke och King (2000) som menar att sjuksköterskans strävan efter 

att ge emotionellt stöd till föräldrarna bidrog till att föräldrarna känner sig mer bekväma i 

sjukhusmiljön samt att föräldrarna lättare kan förmedla sina behov av stöd för sjuksköterskan. 

Det beskrivs ytterligare av Young et al., (2006) att sjuksköterskans förmåga av att kunna 

tillgodose föräldrarna med både emotionellt och fysiskt stöd utan att uppleva svårigheter 

beror ibland på hur mycket erfarenhet sjuksköterskorna har av att stödja föräldrarna, samt 

deras personliga erfarenhet av att själva vara föräldrar. 

 

Sjuksköterskorna upplever att det är av vikt att emotionella relationen bygger på 

sjuksköterskornas förmåga och uppvisa empati när de gav stöd till föräldrarna. 

Sjuksköterskorna använder sig ständigt av ett empatiskt förhållningssätt när de gav 

emotionellt stöd till föräldrarna, men samtidigt var det av vikt att sjuksköterskorna har 

professionella gränser för att kunna vara självständiga individer. Det styrks av Travelbee 

(1971) som beskriver att empati är en fas i uppbyggnad av den mellanmänskliga relationen, 

genom att sjuksköterskorna förstår meningen och relevansen i andra personers tankar och 

känslor. Samtidigt ska sjuksköterskorna kunna vara självständiga individer. Vidare intygar 

Dalberg et al., (2003) att stöd till en människa utifrån ett etiskt patientperspektiv skall byggas 

på respekt för personens värdighet, integritet samt att ett empatiskt förhållningssätt skall 

uppvisas. Linder (2009) menar vidare att sjuksköterskornas användning av empati vid stöd 

till föräldrarna gör att sjuksköterskorna utvecklas i deras stödjande roll eftersom nyttjandet av 

empati gör att sjuksköterskorna kommer närmare föräldrarna och kan därmed ge ett anpassat 

stöd. 

 

Sjuksköterskorna upplever att språket är en faktor som försvårar informationen samt 

kommunikationen med föräldrarna. Travelbee (1971) poängterar för att främja en god 

kommunikation måste båda som är involverade kunna förstå och tolka varandra och därmed 

kunna dela och förmedla informationen till varandra. Vidare understryker. Matthews, Baker 

och Spiller (2002) att förståelsen mellan sjuksköterskorna och föräldrarna är en avgörande 

faktor vid stöd. När sjuksköterskorna inte kan kommunicera med föräldrarna på grund av 

språkskillnader, upplever sjuksköterskorna att de inte kan ge stöd som är anpassat till 

föräldrarnas förmedlade behov. Reynolds (2002) skriver dock att sjuksköterskorna inte alltid 

använder sig av muntlig kommunikation som kräver en språklig förståelse mellan 
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sjuksköterskorna och föräldrarna vid stöd. Sjuksköterskorna upplever genom att sitta bredvid, 

hålla hand, beröring samt användande av kroppsspråk kan sjuksköterskorna tillgodose 

föräldrarnas behov av stöd utan att behöva prata med föräldern. 

Slutsats 
I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor upplevde deras stödjande roll är den som 

ska utgå från föräldrarnas behov, vad sjuksköterskan ansåg vara viktigt för att kunna ge stöd 

samt hur att ge stöd påverkar sjuksköterskan som individ. Sjuksköterskorna upplevde 

generellt sett att information, kommunikation med föräldrarna samt att ge emotionellt stöd 

utgjorde en viktig del i stödarbetet, men också för att kunna främja sjuksköterskans relation 

med föräldrarna var det av vikt att skapa förtroende och tillit hos föräldrarna. Utifrån 

sjuksköterskornas upplevelser kan en slutsats dras att sjuksköterskor som ger stöd till 

föräldrar vars barn behandlas för leukemi kan behöva kontinuerligt utveckla sina 

kommunikations- och informeringsstrategier när de kommer i kontakt med föräldrarna. 

Studien visade också att när sjuksköterskor gav emotionellt stöd till föräldrarna var det viktigt 

med professionella gränser, detta kan således innebära att sjuksköterskor kan behöva stöd och 

vägledning i uppbyggnad av professionella gränserna.  Det behövs mer forskning kring 

sjuksköterskors upplevelser av att stödja föräldrar vars barn behandlas för leukemi för att 

ytterligare uppmärksamma ämnet. 

Självständighet  
Både Fazirah N och Linda N har varit lika delaktiga i arbetet. Val av artiklar som skulle 

inkluderas i resultatet gjordes gemensamt dock har urval av meningsenheter gjorts separat för 

att sedan kunna diskutera de tillsammans. Det har funnits en kontinuerlig växling av 

information mellan Linda och Fazirah då sammantaget fakta presenterades alltingen skriftligt 

eller muntligt. Skrivandet av studiens innehåll gjordes tillsammans under hela 

arbetsprocessen samt att både Linda och Fazirah har varit närvarande vid varje arbetstillfälle. 

Samarbetet har fungerat väl genom hela processen. 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i CINAHL 
Sökordskombinationer  Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Parents  18535 2013-04-22 0 0 
Pediatric oncology 
nursing  

830 2013-04-22 0 0 

Proffessional family 
relations 

9883 2013-04-22 0 0 

Nurses attitudes 16707 2013-04-22 0 0 
Oncology nursing 9942 2013-04-22 0 0 
Experiences 86454 2013-04-22 0 0 
Perception 28096 2013-04-22 0 0 
Cancer 117811 2013-04-22 0 0 
Conception 2209 2013-04-22 0 0 
Social support 11990 2013-04-22 0 0 
Leukemia 5390 2013-04-22 0 0 
Child 250887 2013-04-22 0 0 
Nursing role 34257 2013-04-22 0 0 
Pediatric oncology 
nursing AND Parents* 

51 2013-04-22 7 2 

Professional family 
relations  AND 
pediatric oncology 
nursing* 

35 2013-04-22 11 1 

Nurses attitudes AND  
pediatric oncology 
nursing * 

39 2013-04-22 0 1 

Child AND Leukemia 
AND Social support* 

11 2013-04-22 2 0 

Conception AND 
Cancer AND pediatric 
oncology nursing* 

0 2013-04-22 0 0 

Oncology nursing 
AND experience* 

293 2013-04-22 10 0 

Parents AND Social 
support AND Nurses 
attitudes* 

3 2013-04-22 0 0 

Pediatric Oncology 
nursing AND parents 
AND Leukemia* 

3 2013-04-22 0 0 

Perception AND 
Cancer AND 
Professional family 
relations* 

34 2013-04-22 3 0 

Experience AND 
Cancer AND Social 
support* 

109 2013-04-22 5 0 

Leukemia AND 
Nurses attitudes AND 
parents* 

1 2013-04-22 0 0 
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Leukemia AND 
Parents* 

122 2013-04-22 10 0 

Leukemia AND 
Nurses attitudes* 

5 2013-04-22 0 0 

Leukemia AND 
Parents AND Nursing 
role* 

3 2013-04-22 0 0 

Nursing role AND 
Professional family 
relations* 

473 2013-04-22 12 0 

*Limiters: Peer reviewed, English language 
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Bilaga 1 Databassökningar 
Sökningar i MedLine 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Pediatric nursing  11909 2013-04-22 0 0 
Social support 59030 2013-04-22 0 0 
Perception 19084 2013-04-22 0 0 
Nurses attitudes 0 2013-04-22 0 0 
Professional family relations 1252 2013-04-22 0 0 
Leukemia 189429 2013-04-22 0 0 
Nurses 28150 2013-04-22 0 0 
Experience 411580 2013-04-22 0 0 
Parents 38297 2013-04-22 0 0 
Conception 23047 2013-04-22 0 0 
Cancer 1165074 2013-04-22 0 0 
Oncologic nursing 6089 2013-04-22 0 0 
Child 1297698 2013-04-22 0 0 
Nurses role 31237 2013-04-22 0 0 
Pediatric nursing AND 
professional family relations 
AND parents# 

156 2013-04-22 12 0 

Oncology nursing AND 
professional family relations # 

36 2013-04-22 0 0 

Parents AND oncology nursing 
# 

53 2013-04-22 9 0 

Experience AND nurses AND 
cancer # 

37 2013-04-22 14 1 

Perception AND nurses AND 
parents # 

54 2013-04-22 6 0 

Social support AND Child 
AND Leukemia# 

61 2013-04-22 4 0 

Perception AND Cancer AND 
professional family relations# 

17 2013-04-22 0 0 

Oncologic nursing AND Nurses 
AND Experience# 

18 2013-04-22 0 0 

Pediatric nursing AND 
Conception AND Nurses# 

2 2013-04-22 0 0 

Experience AND Cancer AND 
Social support# 

86 2013-04-22 6 0 

Pediatric nursing AND Child 
AND Leukemia# 

43 2013-04-22 4 0 

Leukemia AND Parents# 138 2013-04-22 7 0 
Leukemia AND Nurses role 
AND Parents# 

1 2013-04-22 0 0 

Nurses role AND Professional 
family relations# 

250 2013-04-22 7 0 

Nurses role AND Oncologic 
nursing# 

83 2013-04-22 0 0 

Nurses role AND Professional 
family relations AND 
Leukemia#  

3 2013-04-22 0 0 

#Limiters: English language, all child 0-18years 
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Bilaga 2 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 
kvalitativ metod 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 

Forsey, M., Salmon, P., Eden, T & 
Young, B. 
2011 
Storbritannien 

Comparing doctors’ and 
nurses’ accounts of how 
they provide emotional 
care for parents of 
children with acute 
lymphoblastic leukemia 

Kvalitativ metod. 14 
Sjuksköterskor 
intervjuades och 
spelades in på band   

14 sjuksköterskor som arbetade på sex 
olika pediatrisk onkologi kliniker i 
England 

Hög 

Fowler, C.,Rossiter, C., Bigsby, 
M., Hopwood, N., Lee, A., & 
Roger Dunston, R. 
2012 
Australien & Nya Zeeland 
 

Working in partnership 
with parents: the 
experience and challenge 
of practice innovation in 
child and family health 
nursing 

Kvalitativ metod. 
Individuella intervjuer 
och fem fokus 
grupper med 22 
sjuksköterskor 

22 sjuksköterskor med mist tio års 
erfarenhet som sjuksköterskor 

Hög 

Linnard-Palmer, L.,& Kools, S. 
2005 
USA 

Parents refusal of medical 
treatment for cultural or 
religious beliefs: an 
ethnographic study of 
health care professional’s 
experiences 

Kvalitativ metod. 
20 sjuksköterskor 
deltog. Intervjuades 
och spelades in på 
band. 

20 sjuksköterskor som arbetade på ett 
pediatriskt sjukhus. 

Hög 

MacKay, L.M., & Gregory, D. 
2011 
Kanada 

Exploring family- 
centered care among 
pediatric oncology nurses 

Kvalitativ metod: 
Person-centrerade 
intervjuer 
genomfördes med 20 
sjuksköterskor 

20 sjuksköterskor intervjuades och 
deltog i studien 

Medel 

Pergert, P., Ekblad, S., Enskär, 
K.,& Björk, O.  
2007 
Sverige 
 

Obstacles of transcultural 
caring relationships: 
Experiences of health 
care staff in pediatric 
oncology 

kvalitativ metod: Det 
gjorde intervjuer i tre 
fokusgrupper med 35 
sjuksköterskor  

35 sjuksköterskor med minst 5års 
erfarenhet deltog i studien 

Hög 
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Ringnér,A., Jansson, L., & 
Graneheim, U.H. 
2011 
Sverige 

Professional Caregivers' 
Perceptions of Providing 
Information to Parents of 
Children With Cancer 

Kvalitativ metod. 
Fokusgrupp intervjuer 
med 20 
sjuksköterskor 

20 sjuksköterskor med minst 19 års 
erfarenhet deltog i studien. 

Hög 

Von Essen, L., Enskär, K., & 
Skolin, I. 
2001 
Sverige 
 

Important aspects of care 
and assistance for parents 
of children, 0-18 years of 
age, or off treatment for 
cancer. Parents and 
nurses perceptions 

Kvalitativ metod: 5-
30 minuters intervjuer 
med öppna frågor 
genomfördes och 
spelades in på band. 

37 sjuksköterskor intervjuades i 
åldrarna 23-60 med 3-29års erfarenhet 

Hög 
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Bilaga 4 Meningsenheter 
Meningsenhet Kondensering  Kod Underkategori Kategori 
Nurses experienced that insufficient communication 
between nurses and parents affected the nurses ability to 
assess the parents need for support 

Sjuksköterskorna upplevde att 
otillräcklig kommunikation 
påverkade deras förmåga att bedöma 
föräldrarnas 

Otillräckligko
mmunikation 
påverkar 
stödarbetet 

 Upplevelser av att 
kommunicera med föräldrarna 

Nurses experienced that some linguistic obstacles lead to 
difficulties especially in sharing information with the 
parents 

Upplevde att språkliga hinder 
försvårade informeringen till 
föräldrarna 

Språkliga 
hinder 

Nurses expressed that it was important to inform the 
parents about the child’s diagnosis, monitoring and 
treatment of the disease when supporting the parents 

Upplevde att information till 
föräldrarna om barnets behandling 
var viktig vid stöd 

Information är 
viktig 

Nurses mentioned that it was important to let the parents 
participate in the decision making 

Sjuksköterskor betonade vikten av att 
föräldrar deltog vid beslutsfattande 

Föräldrarnas 
delaktighet 

 Upplevelser av sjuksköterskans 
relation med föräldrarna 

A barrier for the nurses was the lack of understanding 
and knowledge regarding the parents’ culture as a result 
the nurses were unable to provide support because they 
feared they would say something offensive to the parents 

Sjuksköterskorna upplevde ett hinder 
vid stöd av föräldrar med en kultur 
som sjuksköterskan inte hade 
kunskap om. 

Kulturella 
hinder 

Upplevelser av 
kulturella skillnader 

Nurses described how exposure to the parent’s 
emotional needs left them vulnerable to emotional 
distress and therefore in providing emotional care the 
nurse’s described having to learn and maintain 
professional boundaries 

Utsatthet för föräldrarnas emotionella 
behov lämnade sjuksköterskor 
sårbara för emotionell stress. 

Sårbarhet vid 
stödjande av 
föräldrar 
emotionellt 

 

Nurses expressed that it was important to be available 
for the parents but this ready availability sometimes 
caused extra work because the nurses were interrupted 
with questions that could have waited until later, and it 
was an obstacle to making parents as independent as 
possible. 

Sjuksköterskor upplevde att det var 
viktigt att vara tillgänglig för 
föräldrarna dock kunde det vara ett 
hinder då föräldrarna avbröt 
sjuksköterskorna hela tiden. 

Tillgänglighet  
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