
Abstrakt 
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att belysa familjens upplevelser av palliativ 
omvårdnad av barn med cancer. 
Bakgrund: Varje år får cirka 300 svenska barn och ungdomar en cancerdiagnos. 
En fjärdedel dör av sin sjukdom. Barnets sjukdom påverkar föräldrarnas roller, 
inbördes och mot barnen och även syskon blir åsidosatta. Vetskapen om att det 
inte går att bota barnet upplevs för föräldrarna som oerhört stressande, samtidigt 
som de vill leva ett så normalt liv som möjligt. 
Metod: Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie. Arton 
vetenskapliga artiklar inkluderades, vilka var publicerade mellan åren 1997-2007.  
Resultat: Resultatet visar att informationen kring barnets behandling och 
kommande död ansåg föräldrarna vara viktig för att vården skulle vara av god 
kvalitet. Psykosociala problemen som föräldrar upplevde var rädslan inför deras 
barns död samt stressen över att inte kunna hjälpa sitt sjuka barn. Många föräldrar 
ville vårda barnet själva hemma så att det vanliga livet kunde fortsätta. 
Diskussion: Det är viktigt att vårdpersonal visar att de bryr sig, ger information 
som kan förstås samt ge informationen med medkänsla. För att familjen lättare 
ska klara av situationen behöver de mycket stöd från familj, vänner och personal. 
Stödet är viktigt när föräldrarna valt att vårda sitt barn i hemmet, trots att det är 
stressande och skrämmande.  
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1. Bakgrund 

Varje år insjuknar cirka 300 svenska barn och ungdomar före 18 års ålder, och får 

en cancerdiagnos (Edgardh, 2005, s. 185). Cancer kan beskrivas som att en cell i 

kroppen ”spårat ur” och förökat sig på ett okontrollerat sätt. Cancer kan sprida sig 

från ursprungstumören till andra kroppsdelar och bilda nya tumörer. De vanligaste 

barncancerformerna i Sverige är leukemi och hjärntumörer. Genom behandling 

med kirurgi, cytostatika och strålning kan cancersjukdomen oftast botas utan 

återinsjuknande, så kallade recidiv (Kreuger, 2000, s. 11-17). Tre av fyra barn blir 

botade, medan en fjärdedel avlider i sin sjukdom (Edgardh, 2005, s. 185). 

 

Uppfattningen om vad en familj är har skiftat genom tiderna. En familj är idag 

inte enbart biologiska band som föräldrar och syskon, utan även släkt bakom 

dessa. En användbar definition av familjen är att den består av de som säger sig 

tillhöra den. En familj är en grupp människor som binds samman av starka 

emotionella band, en känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang 

i varandras liv (Wright, Watson & Bell, 2002, s. 72; Kirkevold & Ekern, 2003, s. 

20-23). 

 

Föräldrar som har ett svårt sjukt barn kan emotionellt engagera sig olika, vilket 

kan skapa en klyfta mellan dem och leda till slitningar i familjen. Kvinnor 

behöver oftare tala om sina rädslor medan männen diskuterar situationen med 

praktiska termer utan att tala om sin oro (Grinyer, 2006). Barnets sjukdom 

påverkar föräldrarnas roller, inbördes och mot barnen. Tidsbrist är något många 

föräldrar upplever, vilket även får effekter på relationen mellan mamman och 

pappan. De håller upp skenet inför barnet men grälar sedan på tu man hand. Ilskan 

föräldrarna känner inför sitt barns insjuknande kan ibland riktas mot partnern, 

vilket i vissa fall kan leda till att föräldrarna glider isär. Föräldrar kan även känna 

dåligt samvete inför att syskon till det sjuka barnet får mindre uppmärksamhet 

(Kreuger, 2000, s. 140-141).  

   Under ett barns sjukdomsförlopp känner sig ofta syskon utanför och blir 

lidande. Oavsiktligt blir syskonet förbisett av föräldrarna, för att all tid och energi 

går åt till det sjuka barnet och för att de är oroliga för honom eller henne (Spinetta 

et al., 1999). 
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Syskon till det sjuka barnet tycker synd om sitt syskon, samtidigt som de känner 

en ilska för att det inte kunna leva som tidigare. Även skuldkänslor och rädsla för 

att själv bli sjuk är känslor som syskonen tampas med (Enskär, 1999, s. 208). 

 

Att veta att det finns en risk att barnet ska dö beskrivs oftast som det svåraste ur 

föräldrarnas perspektiv. För att kunna förbereda sig behöver de få kontinuerlig 

information och ett tillförlitligt och öppet klimat. Vetskapen om att det inte går att 

bota barnet upplevs för föräldrarna som oerhört stressande, de blir ledsna och 

oroliga när de tänker på framtiden. Många föräldrar vill vårda sitt barn i så stor 

utsträckning som möjligt, men samtidigt känner de oro och osäkerhet. Därför är 

det viktigt med information om vad som kommer att hända när barnet dör, som 

eventuell smärta, psykiska reaktioner hos barnet, syskon och hos sig själva 

(Enskär, 1999, s. 199-200).  

 

Omvårdnaden kring det sjuka barnet är uppgifter som delas av vårdpersonalen 

och föräldrarna (Enskär, 1999, s. 53). De flesta barn med en livsförkortande 

sjukdom blir vårdade i hemmet. Samtidigt som föräldrarna ingår i det vårdande 

teamet ska de även ta hand om den övriga familjen och sig själva. Föräldrarna 

måste, som sitt barns primära vårdare, till fullo kunna få ingå i vårdteamet och få 

information och kunna påverka vårdplanen och se till att stöd finns för barnet 

dygnet runt (Fallon & Hanks, 2006, s. 48). 

   Föräldrars deltagande är idag en viktig del av vården av ett cancersjukt barn. 

Barn som lämnas ensamma på sjukhus och har liten kontakt med familjen 

tenderar ofta att trotsa vårdpersonalen. Familjefokuserad omvårdnad är att 

bekräfta den viktiga roll familjen har i barnets välbefinnande (Hicks & Lavender, 

2001). 

 

Barnets behov av att leva ett så normalt liv som möjligt är lättast om de kan vara i 

en miljö bland föräldrar, syskon, vänner och husdjur (Carter & Levetown, 2004, s. 

297). Föräldrar till barn i livets slutskede måste få kunna träffa sitt barn när som 

helst och att vårda barnet i hemmet är det bästa för att detta ska uppnås. Hemma 

är det familjen som kontrollerar barnets omvårdnad och de är duktiga på det mest 

invecklade medicinska uppgifterna. Det är inte heller sällsynt att föräldrar som har 

vårdat sitt barn under en längre tid är mer insatta i de bästa behandlingarna, 
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sjukdomen och medicinerna, än vad vårdpersonalen är. Vården vänder sig till 

barnets och familjens behov vilket leder till att det måste finnas en sjuksköterska 

som är tillgänglig dygnet runt, sju dagar i veckan (Carter & Levetown, 2004, s. 

295).  

 

För att palliativ vård i hemmet ska kunna ske måste vissa saker bestämmas innan. 

Till exempel måste den botande, så kallade kurativa behandlingen, upphöra och 

barnet ska önska att vara hemma. Föräldrarna ska vilja ha barnet hemma och de 

ska tro att de klarar av att vårda barnet i hemmet, och det måste finnas en 

sjuksköterska och en läkare som är lätt att nå dygnet runt (Abu-Saad, 2001, s. 29-

30).  

 

Tilliten till vårdpersonalen är ett måste både för föräldrar såväl som för barn, för 

att barnet ska känna sig trygg under vårdtiden. Det är många faktorer som spelar 

in på att tillit ska byggas upp, föräldrarna och barnet måste känna att personalen 

har tillräckliga kunskaper, att de känner igen personalen och att relationen är god 

mellan familjen och personalen (Enskär, 1999, s. 49). 

   Föräldrarna behöver stöd och hjälp i många avseenden. Till exempel beslut om 

var barnet ska dö, hjälp med att kontakta anhöriga, planera begravning och så 

vidare (Enskär, 1999, s. 201). Oavsett om familjen väljer att deras barn ska vårdas 

palliativt i hemmet eller på ett sjukhus är det väldigt viktigt att de får hjälp och allt 

det stöd de behöver (Carter & Levetown, 2004, s. 359).  

1.2 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa familjens upplevelser av palliativ 

omvårdnad av barn med cancer. 

Frågeställningar: 

• Hur upplever familjen omvårdnaden? 

• Vilket är familjens behov av stöd före och efter barnets bortgång? 
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2. Metod 

2.1 Metodbeskrivning 

En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa litteratur 

inom ett valt ämne. Litteraturen ska vara vetenskapliga tidskriftsartiklar och/eller 

andra vetenskapliga rapporter (Forsberg & Wengström, 2003, s. 29-30). 

Studiens sökstrategi gjordes utifrån Polit och Beck’s (2004, s. 105) 

tillvägagångsschema. Detta innebär att först identifiera sökord och sökvägar, och 

sedan finna referenser genom systematisk eller manuell sökning. Relevanta 

referenser hittades genom att läsa titlar samt abstrakt. Genom att läsa artiklar har 

även andra referenser hittats, när relevanta artiklar hittades, lästes de i sin helhet, 

granskades och analyserades.  

 

 

 

 

   

 

 

 

Figur 1. Tillvägagångsschema tolkat efter Polit och Beck (2004, s. 105). 

2.2 Litteratursökning  

Det material som ligger till grund för projektplanen har sökts manuellt på 

Mittuniversitetets biblioteksdatabas MIMA. Artikelsökningen gjordes på 

databaserna Pubmed och Cinahl. Inklusionskriterier som bestämdes innan 

databassökningen är att artiklarna ska vara skrivna på engelska, handla om barn  

0-18 år, publicerade efter 1997 och att en sammanfattning är tillgängligt i 

sökningen. Exklusionskriterier är att artiklarna inte får vara skrivna på något annat 

språk än engelska, publicerade tidigare än 1997, handla om vuxna eller om 

palliativ vård av äldre, eller vara en review-artikel. Sökorden som författarna 

använde sig av är: palliative care eller end-of-life care, cancer eller neoplasms, 

parent* eller caregiver eller family och experience eller support . 
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Tabell 1. Databasgrundad litteratursökning 070904-070905. 

Sökord  Pubmed Cinahl 
Granskade 

artiklar 

Palliative care OR end-of-life care        945      374   
+ cancer OR neoplasms        324        90   
+ parent* OR caregiver OR family         93        50   
+ experience OR support         66        24                    25* 
Begränsningar: Alla barn 0-18 år, engelska, abstrakt finns, publicerade efter 1997. 
* granskade artiklar efter att dubbletter och orelevanta artiklar sorterats bort. 

2.3 Bearbetning  

Bearbetningen av artiklarna har gjorts enligt SBU´s tre faser (Berg, Dencker & 

Skärsäter, 1999, s. 15-16). 

I fas1 hittades 90 artiklar efter databasgrundad sökning. Dubbletter (tolv stycken) 

från de båda databaserna togs bort omedelbart, kvar blev då 78 stycken artiklar. 

För att välja ut artiklar för fortsatt granskning, gjordes en första bedömning av 

relevanta artiklar genom att läsa titlar och sammanfattningar. De artiklar som inte 

överensstämde med inklusionskriterierna eller syftet, eller som inte var 

vetenskapliga, exkluderades (53 stycken). Kvar blev 25 stycken som granskades. 

I fas 2 lästes de 25 artiklarna av författarna och genom manuell sökning i 

referenslistor tillkom två artiklar. Efter bedömning utgick artiklarna som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna, vilket var fem stycken.  

I fas 3 genomförde författarna en kvalitetsbedömning av de 22 artiklarna enligt 

tabell 2, med hjälp av en mall (se bilaga 1). Fyra studier som hade låg kvalitet 

sorterades bort (se bilaga 3). Därefter sammanställdes de återstående 18 artiklarna 

i en tabell (se bilaga 2). Kvalitetsbedömning av artiklar skedde enligt SBU/SSF nr 

3, se tabell 2.  

Tabell 2. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet av studier med kvantitativ och 

kvalitativ design (Berg et al., 1999, s. 39).  

  I= Hög kvalitet II= Medel III= Låg kvalitet 

DS Stort konsekutivt patientmaterial   Begränsat patientmaterial och 

  som är väl beskrivet och   otillräckligt beskrivet, alltför kort 

  analyserat med adekvata - uppföljning eller inadekvata 

  statistiska metoder (t.ex. multi-   statistiska metoder. 

  variantanalys, fallkontroll-     

  metodik, etc.). Lång uppföljning.     
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K Väldefinierad frågeställning.   Vagt definierad frågeställning. 

  Relevant och tydligt beskrivet   Otydligt beskrivet urval. 

  urval. Tydligt beskriven data-   Otillräckligt beskriven data- 

  insamling och analysmetod. - insamling och analysmetod. 

  Logiskt och begripligt beskrivna   Vagt beskrivna tolkningar och 

  tolkningar och slutsatser.   slutsatser. Oklar kommunicer- 

  God kommunicerbarhet och   barhet och replikerbarhet. 

  replikerbarhet.     

Studiedesign: DS = Deskriptiv studie, K = Kvalitativ studie 

2.4 Analys 

Författarna till denna litteraturstudie har gjort en innehållsanalys, vilket innebär 

att på ett systematiskt och stegvist sätt klassificera data för att underlätta 

identifikation av mönster eller teman. Med hjälp av en induktiv analys blir man 

medveten om mönster och kategorier som inte är tydligt uttalade. Genom att göra 

en innehållsanalys på ett systematiskt sätt får man en beskrivning och kan 

fastställa kvantiteten av specifika fenomen i texten (Forsberg & Wengström, 

2003, s. 146-147). Författarna läste de granskade artiklarna gång på gång och 

upptäckte efter hand mönster och återkommande innehåll. Författarna sorterade 

fynden efter innehållet vilket resulterade i subkategorier vilket senare ledde till tre 

kategorier (se tabell 3). Kategorierna var; ”betydelsen av stöd och relationer”, 

”psykosociala problem hos föräldrar” och ”föräldrars beslut att vårda i hemmet”. 

Tabell 3. Översikt av subkategorier och kategorier. 

Subkategori Kategori 

• Vårdpersonal  
• Familjen 

Betydelsen av stöd och relationer 

• Förståelse 

• Rädsla 

• Stressfaktorer 
• Information 

 
Psykosociala problem hos föräldrar 

• Beslutsgrunder 
• Undervisning/Stöd 

• Sociala faktorer 

 
Föräldrars beslut att vårda i hemmet 
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3. Etisk granskning 

När människor deltar i studier, som de oftast gör i studier som innefattar 

omvårdnad, måste man försäkra sig om att människornas rättigheter är skyddade 

(Polit & Beck, 2004, s. 141). Under forskning skall intresset för att inhämta ny 

kunskap jämföras med kravet att skydda individernas integritet och ett etiskt 

tillstånd för forskningen skall sökas. I den etiska avvägningen måste forskaren 

visa omsorg till deltagarna och ett välgrundat resultat skall redovisas (Forsberg & 

Wengström, 2003, s. 140). 

   Med fusk och ohederlighet menas förvrängning av forskningsprocessen genom 

att ljuga ihop, stjäla data eller kopiera data och inom forskning får inte fusk eller 

ohederlighet existera. När man framställer en systematisk litteraturstudie är det 

därför viktigt att välja studier som har fått tillstånd från en etisk kommitté, eller en 

studie där det har gjorts noggranna etiska överväganden. Man skall även redovisa 

alla artiklar som ingår i litteraturstudien och presentera alla resultat, oavsett om 

det stödjer eller inte stödjer hypotesen som författarna till litteraturstudien har 

(Forsberg & Wengström, 2003, s. 73-74).  

   Författarna till denna litteraturstudie har inte behövt söka tillstånd från en etisk 

kommitté då de använda artiklarna har haft tillstånd i sina studier. 

4. Resultat 

Av de arton artiklar som är med i vår litteraturstudie är nio kvantitativa, sju 

kvalitativa och två artiklar var både kvalitativ och kvantitativ. Fem av studierna är 

gjorda i USA, tre i Sverige, två i Australien, två i Storbritannien och de övriga sex 

kommer från Tyskland, Japan, Canada, Taiwan, Brasilien och Nederländerna. 

Närmare information om studierna finns i bilaga 2. Artiklarna värderas utifrån 

tabell 2 och de som är med i vår studie är av hög (I) eller medel (II) kvalitet. Nio 

artiklar bedömdes ha hög kvalitet och nio bedömdes ha medelkvalitet. Några av 

artiklarna förekommer under flera kategorier och första gången artikeln nämns 

görs en grundligare redogörelse av studien.    

4.1 Betydelsen av stöd och relationer 

Denna kategori inkluderar en kvantitativ artikel, fyra kvalitativa artiklar, samt två 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna är från Japan, USA, 
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Australien och Taiwan, och redogör för betydelsen av stöd och relationer, för 

familjer som förlorat ett barn i cancer. 

 

Vårdpersonal 

I en kvalitativ studie med hög kvalitet från Canada av Tomlinson et al. (2006), 

identifierades faktorer som på olika sätt påverkade föräldrar till barn som har 

cancer. Sju föräldrar blev intervjuade angående hur de beslutade om fortsatt 

behandling eller enbart palliativ vård. Föräldrars uppfattning om hur personalen 

kunde hjälpa till med besluttaganden var att de skulle vara ärliga, lära känna dem 

och barnen, bry sig om dem, vara medveten om att ingen situation är den andre 

lik, personal skulle veta om familjens beslutsamhet, ilska, personlighet, 

ekonomiska situation, stöd och relationer. Om doktorn hade bett föräldrarna att ta 

ett beslut kunde detta leda till skilsmässa om de hade olika åsikter. All personal 

som de kände väl pratade med dem om besluttaganden. Livskvalitet gällde hela 

familjen och inte bara barnet. 

 

I en medelkvalitetstudie med kvalitativ design från USA av James & Johnson 

(1997) belyste författarna behov som föräldrar till åtta barn som gått bort i cancer 

hade. Både James & Johnson (1997) och en tidigare beskriven artikel av 

Tomlinson et al. (2006) poängterar att föräldrarna behövde känna att 

vårdpersonalen brydde sig om dem, att de hade en bra kontakt samt att personalen 

visade respekt, empati och intresse för deras situation. 

 

I en kvalitativ studie med hög kvalitet från Japan av Fujii et al. (2003) 

intervjuades 16 föräldrar om deras acceptans av barnets död och deras intryck av 

omständigheterna runt barnets död. Studien visade att vårdpersonalen behöver 

tänka på hela familjens livskvalitet, inte bara patientens, då familjemedlemmarna 

upplever olika typer av svårigheter.  

 

I en studie med kvalitativ och kvantitativ design av hög kvalitet från Australien av 

Collins, Stevens & Cousens (1998) deltog 20 familjer i halvstrukturerade 

intervjuer och frågeformulär. Studien beskrev vilka svårigheter och fördelar 

föräldrarna upplevde när de vårdade sitt barn hemma. Både Collins et al. (1998) 

och den tidigare beskrivna artikeln av Fuji et al. (2003) rapporterar att föräldrar 
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gärna ville behålla relationen med vårdpersonalen efter barnets död. Den kontakt 

de haft med sjukvårdspersonalen efter bortgången hade varit till god hjälp. 

I en kvalitativ studie med hög kvalitet från Taiwan av Yeh, Lin, Tsai, Lai & Ku  

(1999) intervjuades 19 föräldrar för att dokumentera deras avgöranden om att 

avsluta barnets cancerbehandling. Patienter och föräldrar som blev peppade av 

vårdpersonal att uttrycka sina känslor, kunde sjuksköterskor skaffa sig en 

uppfattning om och därmed vara medvetna om hur de lämpligast kunde hjälpa 

eller ingripa. Sjuksköterskan skulle även kunna se till att föräldrarna fick träffa 

andra i liknande situation, vilket skulle kunna lindra deras stress och öka deras 

förmåga att klara av sjukdomens process. 

 

Mack et al. (2005) beskrev i sin kvalitativa och kvantitativa studie med hög 

kvalitet från USA att föräldrarna ansåg att vården hade varit av hög kvalitet när 

läkarna givit dåliga nyheter på ett känslofullt och omsorgsfullt sätt, samt när de 

givit klar information av vad som förväntades ske i livets slutskede. Antalet 

föräldrar som intervjuades i studien var 144. Vården var också bra när föräldrarna 

känt förtroende för läkaren och de kunde förbereda sig på omständigheterna kring 

barnets död. Det hade även varit viktigt att läkaren kommunicerade direkt till 

barnet om föräldrarna ansåg att barnet var tillräckligt gammalt. De flesta 

föräldrarna ansåg att vården varit bra om god kommunikation funnits.  

 

Familjen 

I en tidigare beskriven studie av Fujii et al. (2003) beskrevs det att de flesta 

föräldrar, mest mammor, fick bäst stöd från andra familjemedlemmar och andra 

berövade familjer för att klara av sitt barns död. 

   I en tidigare beskriven studie av James & Johnson (1997) framkom det att 

föräldrarna hade behov av att behålla ansvaret att vara förälder till det döende 

barnet. De kände sig starkare av att göra allt de kunde för barnet eftersom de 

upplevde att de gjorde någon nytta och därmed kände de sig mindre skyldiga om 

de visste att de hade gjort allt de kunnat. 

 

Freeman, O´Dell & Meola (2003) beskrev i sin kvantitativa artikel med 

medelkvalitet från USA, syskonens behov och beskrivning kring sin brors eller 

systers insjuknande i cancer. Med i studien var syskon från 32 familjer som fick 
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svara på ett frågeformulär. När diagnosen hade getts till det sjuka barnet uppgav 

syskonen att de hade fått för lite information angående vad som hade orsakat 

tumören och vad det var för fel med deras bror eller syster. Det som syskonen 

rapporterade som mest användbara resurserna var hjälpen från familj, vänner och 

familjens balans. I livets slutskede rapporterade syskonen att behandling av det 

sjuka barnets smärta var ett stort problem. Fyrtiotre procent av syskonen ansåg 

också att de fick för lite information angående döden och att de då hade känt sig 

oförberedd för döden. Det syskonen upplevde som stöd under den palliativa tiden 

var stödet de fått från familj och vänner, och sin förmåga att vara sin sjuka syster 

eller bror till lags. 

4.2 Psykosociala problem hos föräldrar 

Nedan presenteras fem artiklar av kvantitativ design, fyra artiklar av kvalitativ 

design och en med både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna kommer från 

Japan, USA, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Australien. De 

gemensamma faktorerna som dessa artiklar belyser psykosociala problem hos 

föräldrar vars barn drabbats av cancer. 

 

Förståelse 

Från USA kommer en kvalitativ artikel med medel kvalitet skriven av Wolfe et al. 

(2000), där 103 föräldrar och 43 onkologer intervjuades. I genomsnitt förstod 

föräldrarna 106 dagar innan barnets död att barnet inte hade någon realistisk chans 

att botas, medan läkarna i genomsnitt konstaterat det redan 206 dagar innan döden 

inträffade. Även om 95 procent av föräldrarna hade diskuterat med vårdpersonal 

att deras barn inte hade någon chans att botas, var det bara 49 procent av 

föräldrarna som efteråt hade förstått att barnet inte kunde botas. Både Wolfe et al. 

(2000) och den tidigare beskrivna artikeln av James & Johnson (1997) noterade 

att föräldrarna hade svårt att ta in och acceptera informationen om att deras barn ej 

kunde botas, och förstod det först när barnet visade fysiska tecken på försämring.    

   I en tidigare beskriven studie av Fujii et al. (2003) framkom det att de 

intervjuade föräldrarna kunde acceptera sitt barns död, men hur snabbt de 

accepterade det skiljdes mellan mammor och pappor. Detta ledde till tvivel paren 

emellan, angående graden av kärleken till barnet. 
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Rädsla 

Författarna till en kvalitativ studie från Storbritannien med medelhög kvalitet, av 

Vickers & Carlisle (2000), med tio medverkande familjer beskrev varför föräldrar 

valde att vårda sitt sjuka barn hemma när de hade konfronterats med att barnets 

sjukdom inte gick att bota. Det var inte lika lätt för alla föräldrar att ta hand om 

det döende barnet. Att ha ansvar 24 timmar om dygnet oroade några och att ha 

ansvaret för att göra allt rätt, orsakade en del oro och rädsla. 

En kvantitativ studie med hög kvalitet från Nederländerna av Theunissen, 

Hoogerbrugge, van Achterberg, Prins, Vernooij-Dassen & van den Ende (2007) 

där 32 familjer deltog, visade att både barnen själva samt deras föräldrar 

drabbades av många psykosociala problem under den palliativa vårdtiden. 

Föräldrarnas mest påtagliga psykosociala problem var att de var rädda för barnets 

död, rädda för barnets psykosociala problem, samt att de kände vemod, sorgsenhet 

och ilska. Föräldrarna hade även uppgett att de tyckte det varit svårt att byta roll 

från förälder till vårdare i vissa situationer. Andra svårigheter de upplevde som 

problem var att prata om känslor med det sjuka barnet och syskon till barnet.  

 

Stressfaktorer 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet från Sverige av Kreicbergs, 

Valdimarsdóttir, Onelöv, Björk, Steineck & Henter (2005) ville man fokusera på 

potentiella vårdrelaterade stressfaktorer hos föräldrar som förlorat ett barn i 

cancer. Forskarna identifierade barn som dött av cancer mellan 1992 och 1997 

genom ett register. Femhundrasextioen föräldrar till 323 barn kontaktades för att 

delta i studien och 449 föräldrar svarade på frågeformuläret. Mest förekommande 

stressfaktorerna var när föräldrarna upplevde att barnet hade smärta som inte 

kunde lindras (45 procent) och att barnet fick slarvig vård (46 procent). Även 

”otillräcklig kontakt med personalen efter barnets död” rapporterades (43 

procent). Tio procent av föräldrarna var inte nöjda med vården den sista månaden 

på en barnonkologisk avdelning och 20 procent var inte nöjda om vården skett på 

en annan sjukhusavdelning. Föräldrar som förlorade sitt barn för 4-6  år sedan var 

mer berörda av upplevelsen runt deras barns död än de som var berövade för 7-9 

år sedan. Om barnet hade det svårt i tidpunkten för döden var föräldrarna 

fortfarande berörda 4-9 år efteråt. Flertalet föräldrar var nöjda med barnets vård 
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sista månaden i livet om vården skett på en barnonkologisk avdelning eller i 

hemmet, än om den skett på en annan sjukhusavdelning.  

 

I en kvantitativ studie med medelkvalitet från Australien av Drew, Goodenough, 

Maurice, Foreman & Willis (2005) använde man sig av frågeformulär och 

matchade en grupp på 28 föräldrar till barn som fått stamcellsbehandling med en 

grupp föräldrar till barn som inte fått det. Man ville ta reda på skillnader i psykisk 

stress, familjefunktion, komplicerad sorg och platsen för barnets död. Föräldrar 

till barn som i ett kurativt skede fått stamcellstransplantation upplevde mer 

depression, oro och stress, än föräldrar till de barn som inte fått det. Föräldrar till 

barn som fått stamcellstransplantation och som senare dog på sjukhus, uppvisade 

större risk att uppleva traumatisk sorg, depression, oro och stress än föräldrar till 

de barn som inte fått stamcellstransplantation, oberoende av var de dog. 

 

I en kvantitativ studie med medel kvalitet från Sverige av Hunt, Valdimarsdóttir, 

Mucci, Kreicbergs & Steineck (2006) ville författarna med ett anonymt 

frågeformulär undersöka faktorer som påverkade mödrars och fäders tankar om 

att döden vore bäst för barnet med malignitet. Man identifierade barn som dött av 

cancer mellan 1992 och 1997 genom ett register. Femhundrasextioen föräldrar till 

323 barn kontaktades för att delta i studien och 449 föräldrar deltog. Antalet år 

barnet levt med sjukdomen hade betydelse för hur mammor och pappor tyckte om 

vad som var bäst för barnet. Fyrtiofyra procent av mödrarna och 35 procent av 

fäderna uppgav att de någon gång tänkt att döden vore bäst för deras barn. Vid 

tiden då barnet levt med sjukdomen 4-5 år tyckte över 60 procent av mödrarna att 

döden vore bäst för barnet, men mindre än 20 procent av fäderna. När barnet varit 

sjukt längre än fem år ansåg dock pappor oftare än mammor att döden vore bäst 

för barnet. Barnets förmåga att kommunicera hade betydelse för hur föräldrarna 

tänkte om att döden vore det bästa för dem. Ju längre innan döden inträffade som 

barnet inte kunde kommunicera, desto fler föräldrar tänkte att döden var det bästa 

för barnet. 

 

En tidigare presenterad studie av Colins et al. (1998) belyser de svårigheter som 

föräldrarna upplevde. Det var bland annat att se barnen fysiskt försvinna, 

ensamheten om nätterna, rädslan för vad som händer under dödsögonblicket, 



 

 15 

medicinska komplikationer och att inte kunna kontrollera barnets smärta. 

Dessutom att sköta familjens vardag och hantera barnets egen rädsla inför döden. 

 

Information 

I en kvantitativ studie från USA med medelkvalitet av Freeman, O´Dell & Meola 

(2004) beskrev författarna de vanligaste problemen, användbara resurser och 

stressassociationer för föräldrar när deras barn vårdades palliativt i en 

cancersjukdom. Åttiosju familjer medverkade i studien och svarade på ett 

frågeformulär. I livets slutskede var de vanligaste problemen informationen som 

de fick från sjukhuset angående dödsprocessen och informationen angående 

alternativa behandlingar. De mest användbara resurserna för familjerna visade sig 

vara stödet från präst eller annan troende. Även miljön där barnet skulle dö var 

viktig. Det familjerna associerade till stress i den palliativa fasen och det som 

framkallade stress var bristen på information om hur länge sjukvårdspersonalen 

trodde att barnet skulle leva och brist på expertutlåtande information angående 

barnets behandling.  

4.3 Föräldrars beslut att vårda i hemmet 

Nedan presenteras tre kvalitativa artiklar, tre kvantitativa artiklar och en artikel 

med både kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna är från Sverige, 

Storbritannien, Australien, Canada, Tyskland och Brasilien. Dessa belyser 

föräldrars beslut om palliativ vård av sitt cancersjuka barn i hemmet. 

 

Beslutsgrunder 

I en kvantitativ artikel med hög kvalitet av Surkan, Dickman, Steineck, Onelöv & 

Kreicbergs (2006) från Sverige med 449 föräldrar som svarade på ett 

frågeformulär, beskrevs det att de föräldrar som tidigt blev intellektuellt och 

emotionellt medvetna om barnets annalkande död även blev mer angelägna att 

vårda barnet i hemmet. Därmed kunde de även lättare förbereda sig på barnets 

död. Föräldrar som ville vårda barnet i hemmet skulle inte hindras av oro för 

kvalitetsskillnader i symtomlindring av barnet fysiskt eller psykiskt, då det inte 

finns något som stödjer att det förekommer skillnader mellan vård i hemmet eller 

på annan plats.  
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I en kvalitativ studie med medelkvalitet från Storbritannien av Hannan & Gibson 

(2005) intervjuades 5 familjer till 5 avlidna barn rörande beslutet om var barnets 

död skulle ske. Föräldrarna rapporterade att det inte var medvetet, bara självklart 

och naturligt att de ville vårda sitt barn hemma. Hemmet var en plats där det 

normala livet kunde fortsätta, vilket innefattade avslappnad miljö, kontakt med 

syskon, att både syskon och det sjuka barnet kunde fortsätta med sina intressen, 

att de kunde ha vänner hos sig och vara med familjen. Sjukhuset var ingen plats 

familjen kunde vara tillsammans på, hemma fick man ut det mesta av tiden barnet 

hade kvar. Barnets skrämmande upplevelser från sjukhuset gjorde att föräldrarna 

bestämde sig för vård i hemmet. Plats för vård och vilken sorts personal som var 

tillgänglig var viktiga faktorer som påverkade om de kände sig säkra eller inte, att 

veta att hjälp av vårdpersonal fanns tillgänglig dygnet runt var viktigt och 

värdefullt för att möjliggöra fortsatt vård i hemmet. Beslutet om sista vården 

handlade inte om var barnets skulle dö utan om var föräldrarna ville vårda barnet. 

 

Den tidigare beskrivna studien av Vickers & Carlisle (2000) visade att föräldrarna 

kände att de behövde ta hand om sitt sjuka barn och därför accepterade de 

ansvaret de fick. Föräldrarna upplevde det även som något positivt och bra när de 

kunde göra något för sitt barn och aktivt delta i omvårdnaden och känna kontroll. 

 

En tidigare beskriven studie av Colins et al. (1998) tar upp fördelarna som 

föräldrarna såg med att vårda barnet i hemmet. När familjen var ”fri” från 

sjukhusets miljö kändes det mer privat och barnen slapp obehagliga associationer 

och ”sjukhusregler”.  

Båda de tidigare beskrivna artiklarna av Vickers & Carlisle (2000) och Colins et 

al. (1998) tar upp anledningar till varför föräldrarna valde att vårda barnet i 

hemmet. En orsak var att det var mer privat, vänner kunde komma och besöka 

dem, det blev en mindre rubbning av familjens normala liv och att de kunde ha 

mer kontroll över miljön hemma. Även barnets önskan att vara hemma var en 

orsak till att beslut att vårda i hemmet togs. 

 

I en tidigare beskriven studie av Tomlinson et al. (2006) identifierades faktorer 

som påverkade föräldrar till barn som har cancer. Sju föräldrar blev intervjuade. 

Faktorer för att välja fortsatt kemoterapi var hopp, tid för barnet att göra vad det 
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vill, att familjen fick mer tid för varandra, lindra smärta, att bekämpa cancern och 

stöttande personal som man vill ”ha kvar”. Faktorer för att välja palliativ vård var 

att kunna vara med familjen hemma, familjen var ej stark nog att klara av 

kemoterapin, att man måste tänka på syskonen också, ”varför ge kemoterapi om 

det inte funkar”, att bara ha telefonförhållande med sin partner och sällan ses, 

kostnaden att ha barn på sjukhuset och att ge barnet ”tillåtelse att dö”. 

 

Undervisning/Stöd 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet från Tyskland av Friedrichdorf, Menke, 

Brun, Wamsler & Zernikov (2005) använde man sig av frågeformulär för att 

insamla data om dagens pediatriska canceravdelningars palliativa vård. Sjuttien av 

sjuttiotre identifierade pediatriska canceravdelningar svarade. Sjuttio procent av 

de pediatriska canceravdelningarna som undersöktes erbjöd vård i hemmet. 

Majoriteten av barnen som fick vård i hemmet fick hjälp av sjuksköterskor, vilka 

även instruerade familjen i vården och gav psykosocialt stöd. Sextio procent av de 

488 barn som dog av cancer i Tyskland 2000 dog på sjukhus. Barn på pediatriska 

canceravdelningar som erbjöd vård i hemmet dog oftare i hemmet än avdelningar 

som inte erbjöd det. Sjuttiofyra procent av de pediatriska canceravdelningarna 

erbjöd formellt stöd vid bortgång till föräldrarna och 51 procent erbjöd stöd till 

syskonen. 

   I en tidigare beskriven studie av Colins et al. (1998) redogör författarna för att 

föräldrarna i studien påpekade vissa brister när de vårdade barnet hemma. Sådant 

de tyckte kunde förbättras var att de ville få mer kunskap och utbildning av 

hantering av mediciner och förväntningarna. 

 

Sociala faktorer 

I en kvantitativ studie med hög kvalitet från Brasilien av Kurashima, Latorre, 

Teixeira & De Camargo (2005) ville man identifiera faktorer förknippade med 

platsen som barn med cancer dog på. Man följde 87 barn i ett palliativt program, 

varav 71 barn dog under studien. Femtionio procent av barnen dog hemma, pojkar 

dog oftare hemma än flickor. De patienterna med allmän försäkring dog oftare 

hemma än de med privat försäkring. Familjesammansättning var inte signifikant 

förknippat med plats för döden, dock dog fler barn hemma om de hade ett äldre 

syskon. 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Den valda metoden för studien var att göra en litteraturstudie där 

databassökningar genomfördes för att finna relevanta artiklar inom området. 

Sökningarna baserades på huvudsökord vilka utgick från syftet. Sökningarna 

genomfördes enbart i databaserna Pubmed och Cinahl, men vi anser att dessa 

databaser är de mest lämpade, då de berör ämnet omvårdnad. Endast studier 

publicerade de senaste tio åren inkluderades vilket innebar en styrka i arbetet då 

materialet var aktuellt. Alla artiklar var publicerade på engelska, vilket kan ha 

bidragit till att inte översättningen blev helt korrekt. Däremot lästes artiklarna 

upprepade gånger både individuellt och gemensamt vilket minskade risken för 

feltolkningar. Många artiklar exkluderades tidigt i fas 1. Även om de berörde vårt 

syfte så var de inte vetenskapliga. Däremot så kunde vi utifrån dessa artiklars 

referenslistor utföra en manuell litteratursökning. Detta resulterade i ytterligare 

två artiklar, vilket vi anser är en styrka i denna litteraturstudies resultat.  

   Att vara två författare som kvalitetsgranskar är en styrka, då man tillsammans 

kan diskutera de gemensamma kopplingar artiklarna emellan, som senare 

utvecklades till kategorier. Detta ökar validiteten på litteraturstudien. Författarnas 

artiklar har granskats utifrån en mall (se bilaga 1), vilket gjorde att alla artiklar 

fick likvärdig bedömning. Studierna var utförda i många olika länder vilket kan 

anses leda till ökad förståelse för olika kulturer. Vissa författare finns med i fler 

än en artikel, men eftersom de tar upp olika ämnen blir inte författarens åsikter av 

mer betydelse än någon annan författares. En artikel har ej något etiskt 

resonemang, vilket sänker kvalitén till medel, men denna artikel ingår ändå i 

studien för att dess iakttagelser styrks av andra artiklar. 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa familjens upplevelser av palliativ 

omvårdnad av barn med cancer. I denna litteraturstudie har det framkommit att 

det är viktigt med information och stöd till familjen samt att vårdpersonal visar 

empati. Psykosociala problem som föräldrar upplever är rädsla, oro och ilska, och 

att inte kunna lindra sitt barns smärta upplevs som stressande. Att vårda barnet 

hemma är för många familjer självklart, många gånger vill barnet det själv, och 
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andra fördelar är att vara i en så bekant miljö som möjligt där vänner och övrig 

familj är välkomna och familjens vanliga liv kan fortsätta.  

 

Kontakten mellan vårdpersonal och familjen kan vara betydelsefull för hur god 

vården som ges är. Det är viktigt att personalen visar att de bryr sig och visar 

familjen respekt och empati, samtidigt som de låter föräldrarna få utlopp för och 

visa sina känslor. Detta kan underlätta i den svåra krisen. För att kunna vara ett 

bra stöd bör personalen känna med patienten och hela familjen och förstå deras 

olika grad av lidande (jmf. Kane, Brown Hellsten & Coldsmith, 2004; Tomlinson 

et al., 2006; James & Johnson, 1997; Yeh et al., 1999).  

   Ett intressant fynd som denna studie visar är att föräldrar ansåg att en viktig del i 

omvårdnaden var att det funnits en god kommunikation till vårdpersonalen. Det 

viktigt att ge klar information angående barnets vård i livets slutskede för att ge 

vården så hög kvalitet som möjligt. Vi håller med om att det är av stor vikt att ge 

information till familjen på ett lättförståeligt sätt utan att använda för många 

medicinska termer och fackord. Det är även angeläget att som vårdpersonal 

upprepa information, eftersom det i en kris kan vara svårt att ta in och förstå (jmf. 

Mack et al., 2005; Freeman et al., 2004). 

   Det är mycket viktigt att information ges på ett omsorgsfullt sätt och att det är 

viktigt att som vårdpersonal bemöta anhöriga på ett bra sätt för att låta dem veta 

att man bryr sig om deras situation. Information bör även ges direkt till barnet, då 

hon eller han kan känna sig mer delaktig i sin vård och inte bara bli vårdad (jmf. 

Yeh et al., 1999; Mack et al., 2005). 

   Under ett barns sjukdomsförlopp känner sig ofta syskon utanför och blir lidande 

(Spinetta et al. 1999). Att ett barn är dödligt sjukt påverkar livet, inte bara för 

barnet och föräldrarna, det kan även vara bland det svåraste ett syskon upplever, 

genom att se sitt syskon lida och ha ont (jmf. Alderfer, Labay & Kazak, 2003; 

Murray, 2002). 
Syskon kan både känna utanförskap och avundsjuka för att hon eller han får 

mindre uppmärksamhet. För att undvika detta bör syskon få vara med i vården 

och känna sig delaktiga att hjälpa sitt sjuka syskon. Syskon bör få lika mycket 

information som övriga familjen, så att de också kan vara förberedda på vad som 

kommer att ske (jmf. Freeman et al., 2003). Stöd är mycket viktigt, och det bästa 
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stödet får man från nära vänner och andra familjemedlemmar (jmf. Fujii et al., 

2003). 

   Vår studie visar att tre fjärdedelar av de pediatriska canceravdelningarna i 

Tyskland erbjuder stöd till föräldrarna efter barnets bortgång, men endast cirka 

hälften av avdelningarna till syskonen (jmf. Friedrichsdorf et al., 2005). Syskon 

behöver stöd i minst lika stor utsträckning som föräldrar, de lider även de, vilket 

är viktigt för vårdpersonal att ha i åtanke. Familjer kan även känna att de får 

värdefullt stöd från präster eller andra troende (jmf. Freeman et al., 2004). 

   Vi är medvetna om att man som vårdpersonal är en stor del i familjens liv när de 

har ett svårt sjukt barn som vårdas på sjukhus. Det kan vara en dubbel förlust att 

förlora både barnet och den personal som stöttat under den svåra tiden. Därför kan 

det vara gynnsamt för familjen att ha fortsatt kontakt med personal som vårdat 

deras barn, för att underlätta sorgen (jmf. Fujii et al., 2003). Sammanfattningsvis 

så är det viktigt att personalen även fokuserar på hela familjens problem i det svårt 

sjuka barnets palliativa skede (jmf. James & Johnson, 1997). 

   Föräldrar betonade att den kontakt de haft med sjukvårdspersonalen efter 

barnets bortgång hade varit till stor hjälp i sorgearbetet. Som vårdpersonal anser 

vi att det är viktigt att erbjuda stöd till föräldrar i en svår situation som det är att 

förlora ett barn, och om de har en önskan att ha fortsatt kontakt med personal så 

ska man kunna erbjuda dem det (jmf. Collins et al., 1998; Fujii et al., 2003; 

Kreichbergs et al., 2005; Hicks & Lavender, 2001). 

 

Att förlora ett barn är bland det svåraste en människa kan uppleva, och det leder 

till en stor kris i livet. Det kan vara svårt att ta till sig det svåra som hänt och att få 

stöd i krisen kan vara skillnad mellan att klara den eller inte (jmf James & 

Johnson, 1997).  

   Studien visar att föräldrarna ofta har svårt att acceptera att deras barn är döende. 

Detta är inte det minsta underligt, då det i livets ordning känns onaturligt att ett 

barn ska dö. Det är svårt att ta till sig informationen, men man kommer så 

småningom till insikt då det märks på barnets symtom (jmf. Wolfe et al., 2000; 

James & Johnson, 1997).  

   Vår studie visar att föräldrarna kan acceptera sitt barns död men att acceptansen 

blir lättare om de får stöd från familjemedlemmar och andra familjer som förlorat 

ett barn. Detta beror möjligtvis på att de kan känna styrkan denna familj har, som 
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har klarat av att leva vidare trots att de mist ett barn. De kan känna att även de 

också kan klara det om det finns andra som gjort det (jmf. Fujii et al., 2003). 

   Rädsla för barnets död är en logisk känsla föräldrarna upplever. De måste se sitt 

älskade barn dö, och sedan förstå att barnet inte finns längre. Det är rimligt att de 

känner sorg, oro och stress, och att risken för depression finns är uppenbar (jmf. 

Theunissen et al., 2007; Kreichbergs et al., 2005; Drew et al., 2005). 

   Föräldrar kan uppleva det svårt att tala om känslor med barn som ligger inför 

döden och deras syskon. Det kan vara svårt att veta hur man ska formulera sig när 

det är så svåra saker som döden man pratar om (jmf. Theunissen et al., 2007).  

    Föräldrar vill inte att barnet ska lida, och de lider med barnet om det får 

ovarsam vård eller inte får bästa tänkbara vård. Att ta hand om sitt barn som lider 

och har svåra smärtor är mycket stressande för föräldrar, vilket får dem att känna 

sig maktlösa och otillräckliga. Att tänka på är att lindra dessa stressfaktorer 

genom bästa möjliga vård. Självfallet är det kämpigt att leva med vetskapen att 

ens barn kommer att dö, samtidigt som livet måste fortgå. Att erbjuda dessa 

föräldrar handräckning, ge tröst och visa att man bryr sig, bör vara av intresse för 

den vårdpersonal som kommer i kontakt med familjen (jmf. Kreichbergs et al., 

2005).  

   Vår studie visar att barnets kommunikationsförmåga har stor betydelse för hur 

föräldrarna tänker om att döden är bäst för barnet. Om barnet inte kan 

kommunicera anser föräldrarna att döden vore det bästa för barnet (jmf. Hunt et 

al., 2006). Vi tolkar detta som att föräldrarna alltid ser till barnets bästa och vill 

inte att barnet ska lida längre. Föräldrar kan känna en viss förhoppning om att 

barnet känner någon livskvalitet så länge det kan uttrycka sig, men om den 

förmågan försvinner så upplever de att barnet inte kan uttrycka sin önskan.  

   Om ett barn med cancer fått kurativ behandling sent i livet kan föräldrarna 

uppleva större sorg och depression än om behandlingen varit palliativ (jmf. Drew 

et al., 2005). Hoppet är det sista som överger oss, och ju mindre tid vi haft att 

förbereda oss på en kris, desto större är risken för post-traumatisk stress och svår 

sorgreaktion (jmf. Dyregrov, 2004).  

   Föräldrar kan känna sig oroliga över att ha ansvar för sitt barn 24 timmar om 

dygnet och upplever rädsla för dödsögonblicket och medicinska komplikationer. 

Trots denna rädsla så är de ändå starka och modiga då de klarar av det, både för 

sin egen och för familjens skull. Det är otvivelaktigt att föräldrar känner rädsla 
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och osäkerhet inför att vårda sitt eget barn inför döden (jmf. Vickers & Carlisle, 

2000; Collins et al., 1998). 

 

Vi kan lätt förstå att föräldrar vill vårda sitt sjuka barn i hemmet, det är en stor 

omställning att ens barn är döende, så vardagen underlättas med att det normala 

livet fortsätter i så stor utsträckning som möjligt. När föräldrar förstår att deras 

barn kommer dö så vill de vara med barnet så mycket som möjligt den sista tiden, 

men samtidigt ge barnet samma vardag som det levt med, och vård i hemmet blir 

därför ett naturligt val (jmf. Surkan et al., 2006) 

   Orsaker till att föräldrar vill vårda barnet i hemmet är att barnet själv önskar det, 

vilket inte bara ger föräldrarna möjligheten att vårda i hemmet, utan ställer även 

krav på att ha mod att våga göra det. Vid vård i hemmet kan livet fortsätta som 

vanligt, familj och vänner lättare kunde involveras i omvårdnaden, vardagen blir 

mer privat och hemma får man ut det mesta av tiden som barnet har kvar. 

Syskonens vardag kan också lättare fortgå som vanligt om det sjuka barnet vårdas 

hemma. Hela familjens närvaro är en stor fördel för det sjuka barnet och för 

familjens livskvalitet, vilket även är viktigt för vårdpersonal att ta hänsyn till (jmf. 

Vickers & Carlisle, 2000; Collins et al., 1998; Hannan & Gibson, 2005).  

   Studien visar att fler barn dör hemma om de har ett syskon. Detta tror vi beror 

på att föräldrarna har fler att ta hänsyn till än det sjuka barnet, samtidigt som det 

finns fler familjemedlemmar som kan stötta varandra i hemmet. Även typ av 

försäkring kan ha betydelse för var man väljer att vårda barnet (jmf. Kurashima et 

al. 2005). Vi är medvetna om att Sverige har en bra sjukvård i förhållande till 

andra länder som baserar sin vård på försäkringar. Att inte få den vård man 

behöver för att man inte har pengar är enligt oss diskriminerande. Det borde vara 

lika vård på lika villkor, oberoende på vilken samhällsstatus familjen har.  

5.3 Konklusion 

Denna litteraturstudies fynd har värde främst för sjukvårdspersonal som kommer i 

kontakt med cancersjuka barn och deras familjer, då denna litteraturstudie 

beskriver hur anhöriga till ett barn som vårdas palliativt kan uppleva 

omvårdnaden och dess brister och tillgångar. Sjukvårdspersonalen får genom 

denna litteraturstudie större förståelse för anhöriga och deras upplevelser och kan 

tillämpa denna kunskap i arbetet med de sjuka barnen och deras familjer. Det är 



 

 23 

viktigt att vårdpersonal visar att de bryr sig, att ge information som lätt kan 

förstås, samt ge informationen med medkänsla. För att familjen till ett sjukt barn 

lättare kan klara av situationen behöver de mycket stöd, både från familj, från 

vänner och från personal. Stödet är av stor vikt när föräldrarna valt att vårda sitt 

barn i hemmet, trots att det är stressande och skrämmande. Föräldrar upplever det 

stressande att inte få tillräckligt med stöd efter barnets död, så vi menar att det kan 

forskas mer om det. Hur vill föräldrar bli bemötta efter sitt barns bortgång, vilken 

hjälp önskar de få av vårdpersonalen och är det någon skillnad i uppföljning om 

föräldrarna valt att vårda det sjuka barnet hemma eller på sjukhus? 
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vårdrelaterade stressfaktorer 
hos föräldrar som har 
förlorat ett barn i cancer. 

Kvantitativ, 
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fortfarande föräldrarna 4-9 år efteråt. 
Mest förekommande stressfaktorerna 
var ”mitt barn har smärta som inte kan 
lindras” och ”slarvig vård av mitt  
barn”.  
 

DS = I 

Kurashima et al. 
2005,  
Brasilien. 

Att genom ett palliativt 
vårdprogram på en 
barnavdelning identifiera 
faktorer som är förknippade 
med platsen för dödsfallet 
för patienter som får 
palliativ vård samt att 
utforska faktorer som 
förutspår dödsfall hemma/på 
sjukhuset 

Kvantitativ, 
observationer och 
utvärderingar. 

N= 71 
barn. 
 
Bortfall: 0. 

 
 

χ²-test, odds 
ratio tests. 

De flesta patienter med mammor eller 
hemmavårdare som var antingen 
oläskunniga eller hade 
universitetsutbildning dog på sjukhus, 
medan de patienter som hade mammor 
som hade grundskoleutbildning oftare 
dog hemma. Fler barn dog hemma om 
de hade ett äldre syskon. 

DS = II 

Mack et al. 
2005,  
USA. 

Förvissa sig om föräldrars 
och läkares värderingar av 
kvalitet av vården i livets 
slutskede för barn med 
cancer och fastställa 
faktorer som associeras med 
hög kvalitet av vården. 
 

Kvalitativ, intervjuer. 
Kvantitativ, 
standardiserat 
frågeformulär. 

N= 144 
föräldrar. 
Bortfall: 78 

 
N= 52 
Läkare. 
Bortfall: 0 

Innehålls-
analys, Likert 
scales. 

Vården var bra när föräldrarna hade 
känt förtroende för läkaren. När 
föräldrarna ansåg att vården hade varit 
av hög kvalité hade läkarna givit dåliga 
nyheter på ett känslofullt och 
omsorgsfullt sätt. 

DS = I 
K = I 
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Författare, årtal, land Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Design / 
Kvalitet 

Surkan et al. 
2006,  
Sverige. 

Att  analysera sambandet 
mellan barnets plats för 
palliativ vård i relation till 
många  möjliga faktorer  
relaterade till föräldrarnas 
medvetenhet om barnets 
annalkande död. 

Kvantitativ,  
frågeformulär. 
 

N= 449 
föräldrar. 

 
Bortafall: 
112 
Bortfalls-
analys gjord. 

Beskrivande 
statistik. 

Föräldrar som intellektuellt och 
emotionellt hade förstått att deras barn 
skulle dö, hade en större chans att få 
barnet vårdat hemma och kunde 
förbereda sig på döden såsom de 
önskade ev. kunna vårda barnet hemma 
den sista tiden. 

DS=I 

Theunissen et al. 
2007, 
Nederländerna. 

Göra en omfattande 
inventering av fysiska, 
psykosociala och sociala  
symtom för barn med cancer  
och deras föräldrar under den  
palliativa omvårdnadstiden. 
 

Kvantitativ,  
frågeformulär med 
strukturerade frågor. 

N= 32  
familjer. 

 
Bortfall:  
8 familjer 
Bortfalls-
analys gjord. 

Pearson 
correlation, 
ANOVA, 
Post-hoc 
multiple 
comparison 
analysis. 

De mest påtalade psykosociala 
problemen som föräldrarna upplevde i 
livets slutskede var att det var rädda för 
barnets död och rädda för barnets 
psykosociala problem. 

DS = I 

Tomlinson et al. 
2006,  
Canada. 

Att skaffa strategier som gör 
det lättare för föräldrar till 
barn som har cancer, att ta 
beslut angående palliativ 
vård. 

Kvalitativ,  
intervjuer med 
halvstrukturerade 
frågor i fokusgrupp. 

N= 7 
föräldrar. 

 
Bortfall: 5. 

 
Validitets-
testats. 

Innehålls-
analys. 

Föräldrars uppfattning om hur personal 
kan hjälpa med besluttagandet; vara 
ärlig, lära känna dem och barnen, bry 
sig om dem, vara medveten om att 
ingen situation är den andre lik, veta 
om familjens beslutsamhet, ilska, 
personlighet, ekonomiska situation, 
stöd och relationer. 
 

K = I 
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Författare, årtal, land Studiens syfte Design/Intervention Deltagare Analysmetod Huvudresultat Design / 
Kvalitet 

Vickers & Carlisle  
2000,  
Storbritannien. 

Utforska föräldrarnas 
perspektiv och upplevelser 
när ett döende barn vårdas i 
hemmet. 

Kvalitativ, intervjuer 
med ickestandard-
iserade, öppna frågor. 

N= 10 
familjer. 

 
Bortfall: 8 
familjer 
Bortfalls-
analys gjord. 

Innehålls-
analys. 

Hemma kände föräldrarna att de hade 
mer kontroll och familj och vänner 
kunde lättare involveras. Föräldrarna 
upplevde det som något positivt och 
bra när de kunde göra något för sitt 
barn och delta aktivt i processen och 
känna kontrollen. 

K = II 
 

Wolfe et al. 
2000,  
USA. 

Att utvärdera föräldrarnas 
förståelse för prognosen för 
barn som dött av cancer och 
bedöma sambandet mellan 
behandlingen och den 
palliativa omvårdnaden 
barnet fick. 

Kvalitativ, intervjuer. N= 103 
föräldrar.    
Bortfall:58 

 
N= 42 
barn-
onkologer. 
Bortfall: 0 

κ-statistic, 
McNemar-test. 

Föräldrarna insåg först 106 dagar innan 
deras barn dog att de inte hade någon 
chans att botas, medan läkarna hade 
erkänt det 206 dagar innan barnets död.   

K = II 

Yeh et al. 
1999,  
Taiwan. 

Att dokumentera 
avgöranden för föräldrars 
beslut att avsluta barnets 
cancerbehandling. 

Kvalitativ, 
strukturerade, 
djupgående intervjuer 
via telefon eller på tu 
man hand. 
 

N= 19 
föräldrar.  

 
Bortfall: 24 
föräldrar. 

 
Bortfalls-
analys gjord. 

Innehålls- 
analys. 

Barn och föräldrar borde bli peppade 
att uttrycka sina känslor, så 
sjuksköterskan kan veta hur de 
lämpligast kan hjälpa. Om barnet får 
vara involverade i beslut, kan de få en 
mer positiv attityd till sin sjukdom. 

K = I 



Bilaga 3. 
Exkluderade artiklar. 

Författare, årtal, land Titel, tidskrift Exklusionsorsak 

Hays, R.M., Valentine, J., Haynes, G., Geyer, R., 
Villaseale, N., McKinstry, B., Varni, J.W. & Churchill, 
S.S. 
2006,  
USA. 

The Seattle pediatric palliative care project: Effects on 
family satisfaction and health-related quality of life. 
Journal of Palliative Medicine, 9, 716-728 

Ej relevant för vårt syfte.  
Tar upp hur ett sjukhus utvecklat sin palliativa vård av 
barn. 

Jalmsell, L., Kreichbergs, U., Onelöv, E. & Henter, J. 
2006,  
Sverige. 

Symptoms affecting children with malignancies during  
the last month of life: A nationwide follow-up. 
Pediatrics, 117, 1314-1320. 
 

Ej relevant för vårt syfte. 
Tar upp vad föräldrar trodde att de döende barnen hade 
för symtom. 

McCallum, DE., Byrne, P. & Bruera, E. 
2000,  
Canada. 

How children die in hospital.  
Journal of pain and symptom management, 20, 417-
423. 

Ej relevant för vårt syfte.  
Tar upp hur barn dör på sjukhus. 

Mitchell, W., Clarke, S. & Sloper, P. 
2005,  
England. 

Survey of psychosocial support provided by UK 
pediatric oncology centres. 
Arch Dis Child, 90, 796-800.  
 

Ej relevant för vårt syfte.  
Tar upp vad pediatriska avdelningar erbjuder familjen. 

 


