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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Årligen drabbas 17 av 100,000 barn i Sverige av cancer. Orsaken till varför barn 

och ungdomar drabbas är idag okänd. När ett barn drabbas av svår sjukdom har familjen stor 

betydelse. Föräldrar tar ett stort ansvar i omhändertagandet av sitt sjuka barn och kan lätt 

glömma bort sina egna behov.  För att orka finnas där för sitt barn behöver föräldrarna 

stöttning genom sjukdomsprocessen. Genom familjefokuserad omvårdnad kan hela familjens 

behov tillgodoses. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av hur livet förändras när ett barn drabbas 

av cancer. 

 

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design. Litteraturstudien baserades på nio 

vetenskapliga artiklar. Sökningar i databaserna Medline och Cinahl Plus with Full Text inom 

tidsintervallet år 2006-2016 gjordes med sökorden child, parents, neoplasms, life change 

events/life experiences. Resultatet sammanställdes med hjälp av integrerad analys.  

 

Resultat: Studierna visade att hela familjen påverkades när ett barn drabbades av cancer. En 

stor förändring och anpassning krävdes för att vardagen skulle fortsätta fungera. Många starka 

känslor dök upp och oro för framtiden och eventuella återfall hängde ständigt över 

föräldrarna. Behov av stöd uttrycktes i studierna då vardagsrutiner, ekonomi och 

familjedynamiken påverkades. Stödet från vårdpersonal var extra viktigt under 

sjukdomsförloppet. Det visade att undvikande av sjukdomsrelaterade stressfaktorer ökade 

risken för att utveckla PTSD.  

 

Slutsats: Föräldrar till barn med cancer har ett ökat behov av stöd och vägledning. 

Sjuksköterskans roll inom familjefokuserad omvårdnad är betydande då föräldrarna behöver 

stöd i hanteringen av känslor, förändringar i vardagen och att hålla samman familjen.   

 

Nyckelord: barncancer, föräldrar, hantering, känslor, stöd 

Keywords: pediatric cancer, parents, coping, emotions, support 
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1. Inledning 

 

Att vara grundutbildad allmänsjuksköterska medför många nya möten och utmaningar varje 

dag. I mötet med svårt sjuka patienter finns många gånger även berörda anhöriga bredvid. När 

ett barn vårdas på sjukhus har sjuksköterskan mycket kontakt med dess föräldrar. Det finns 

därför ett intresse att veta vad föräldrar upplever när deras barn drabbas av en svår sjukdom, 

för att kunna optimera vården och vistelsen på sjukhus för hela familjen.  

Barncancer, och cancer överlag, är väldigt aktuellt i tiden. Reklamen i tv-pausen visar filmer 

där barn med cancerdiagnos inte längre finns i livet, i samarbete med Barncancerfonden. De 

visar även att så många som ca ett barn om dagen insjuknar i cancer. Det gör att föräldrars 

upplevelser av hur livet förändras när deras barn drabbas av cancer intresserar oss.  

 

2. Bakgrund 

 

2.1  Cancer hos barn 

När ett funktionsfel sker i någon av kroppens celler kan cancer uppstå. Normalt klarar cellen 

att reparera sig själv, om den inte gör det självdör den. Om cellen har drabbats av cancer 

fungerar inte självförstörelsemekanismen och den delar sig istället och växer ohämmat. Med 

tiden bildas en klump av celler som kommer att kallas tumör. Det finns mycket kunskap kring 

vad det är som gör att en cell omvandlas till en cancercell. Däremot är det okänt vad som gör 

att barn och ungdomar drabbas av cancer enligt Barncancerfonden (u.å.). I Sverige insjuknar 

varje år 17 av 100,000 barn i cancer. När ett barn får en cancerdiagnos drabbas även föräldrar, 

syskon, mor- och farföräldrar och hela livssituationen förändras (Socialstyrelsen, 2013). 

 

De vanligaste cancerdiagnoserna hos barn och ungdomar är hjärntumör, leukemi 

(benmärgscancer), lymfoblastom och sarkom (tumörsjukdomar som uppstår i muskler, senor, 

bindväv eller skelett) (Socialstyrelsen, 2013). Tumörer hos barn är oftast mer snabbväxande 

och aggressiva än hos vuxna. Barn svarar å andra sidan ofta väl på behandling. Att vara barn 

och genomgå cancerbehandling medför många utmaningar. Såväl akuta biverkningar som 

långsiktiga konsekvenser kan uppstå. Långsiktiga komplikationer som kan bestå efter avslutad 

behandling kan vara nedsatt längdtillväxt, syn- och hörselnedsättning, balansrubbningar och 

inlärningssvårigheter. Stor vikt läggs vid att informera en närvarande vuxen om de möjliga 

biverkningar för att underlätta till att kunna anpassa livsstilen och kunna uppmärksamma dem 

tidigt för att kunna få hjälp (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Cancer kan behandlas med cytostatikabehandling, strålbehandling, stamcellstransplantation 

och kirurgi (Socialstyrelsen, 2013). Den medicinska behandlingen vid cancersjukdomar beror 

på vilken typ av cancer det är och dess lokalisation. De olika behandlingsformerna används 

var för sig eller i kombination med varandra (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).  

 

Cytostatika är en grupp av läkemedel som har som syfte att angripa cellen vid dess celldelning 

för att förinta cancerceller. Cytostatika ges i intensiva kurer i flera omgångar för att effektivt 

påverka tumören. Cytostatikan påverkar alla kroppens celler vilket gör att barnet kan bli extra 

infektionskänsligt, kan behöva blodtransfusion på grund av benmärgspåverkan samt kan 

drabbas av håravfall och minskad salivproduktion (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 
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Strålbehandling ges i flera omgångar och används för att krympa tumörens storlek, då 

antingen före eller efter operation eller när operation inte är möjlig. Strålbehandling kan ge 

biverkningar som lokala hudirritationer, rodnad och flammighet. Det hudområde som utsatts 

för strålbehandling kan vara känsligt i flera år efter behandlingen (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). 

 

Stamcellstransplantation används endast när det inte finns andra botemedel vid leukemi då 

den innebär risker för barnet. Vid en stamcellstransplantation byts de sjuka cellerna ut mot 

nya friska stamceller från en donator. Det kan medföra att alla kroppens organ tar skada och 

därför följs barnet upp med täta kontroller. Biverkningar kan uppstå i form av hudproblem, 

leverpåverkan och svår diarré (Finne-Grønn & Wiig Dagestad, 2011). 

 

Kirurgi är många gånger den primära behandlingen av cancer. Syftet är då att avlägsna 

tumören i dess helhet. Ibland krävs insättande av annan behandling innan en operation av 

tumören är möjlig. Då utförs kirurgi sekundärt för att avlägsna rester av tumören efter annan 

typ av behandling (Vårdguiden 1177, 2016). 

 

En patient med cancerdiagnos kan behöva genomgå flera olika behandlingar och då även i 

flera omgångar. Det tillsammans med behandlingsmetodernas möjliga efterkommande 

biverkningar kan leda till många sjukhusbesök och långa vårdtider (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). Behandling av cancer kan pågå några månader upp till flera år (Vårdguiden 1177, 

2016). 

 

2.2 Familjens betydelse  

Enligt Benzein, Hagberg & Saveman (2009) finns flera benämningar på de individer som kan 

ingå i en familj. Vanliga begrepp inom omvårdnad och omvårdnadsforskning är anhörig, 

närstående och familjemedlem. De som har en relation genom äktenskap/samboförhållande 

eller blodsband kallas anhöriga. Närstående i sin tur är förknippat med individens närmsta 

sociala nätverk och kan innefatta exempelvis vänner och grannar. Det är individuellt vilka 

personer en individ ser som sina närstående. I takt med att samhället utvecklats har begreppet 

kärnfamilj ändrats och nya familjekonstellationer har bildats. Med uttrycket utvidgad familj 

menas att föräldrars nya relationer och barn, morföräldrar, syskon och andra 

familjemedlemmar som inte alltid delar hushåll inkluderas i familjen (ibid.).  

 

Kneck (2013) menar att när en människa mottar en diagnos om en långvarig sjukdom kan det 

upplevas som en livsomställning. Det levda livet, kända kroppen och hur personligheten 

upplevs förändras långt ner i grunden. Personen upplever sig drabbad av sjukdom och ohälsa 

vilket skapar lidande. Situationen kan vara en bidragande källa till sorg, oro, förlust och 

osäkerhet (ibid.). Behovet av närhet och stöd ökar för den sjuke och familjen är oftast det 

mest naturliga stödet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Oavsett i vilken del av livet en 

människa befinner sig utgör familj och sociala relationer den närmsta fysiska, emotionella och 

sociala miljön (ibid.).  

 

Vid sjukdom hos en familjemedlem innebär det ofta en stor omställning och påfrestning för 

hela familjen. Anhöriga och närstående uttrycker ofta en önskan om att finnas till hands för 

den sjuke familjemedlemmen. De kan i sin tur behöva stöd för att orka (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009).  
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2.3 Familjefokuserad omvårdnad och sjuksköterskans roll  

Familjefokuserad omvårdnad är en modell för omvårdnad där hela familjen omfattas. Fokus 

ligger på relationen mellan familjen, där en familjemedlem drabbats av sjukdom, och 

vårdpersonalen. Omvårdnaden planeras då runt hela familjen och inte bara kring den enskilda 

patienten (Jolley & Shields, 2009). För att kunna tillgodose den typen av vård och relation till 

familjen måste vårdpersonalen vara professionell, ha en bra attityd, visa respekt, samarbeta 

och stötta (Harrison, 2009). Föräldrarna föredrar att ses som föräldrar istället för besökare och 

upplever att de gör det när de involveras i omvårdnaden. Det känns viktigt för dem att ha 

någon att vända sig till med tankar och funderingar.  

 

När någon i familjen vistas på sjukhus är relationen till vårdpersonalen lika viktig som 

relationen inom familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Beroende på vilka 

föreställningar sjuksköterskan har om familjen, bemöts de på olika sätt när de kommer i 

kontakt med hälso- och sjukvård. Det är sjuksköterskan som till stor del bestämmer hur 

involverad resten av familjen ska vara i omvårdnaden genom att anpassa informationen 

därefter.  Att information kring omvårdnaden av den sjuke familjemedlemmen ges på ett sätt 

som är lätt att förstå, ligger till grund för hur accepterade och väl bemötta resterande av 

familjen känner sig (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Om föräldrarna upplever att de 

inte förstår den information som ges kan de känna sig både utestängda och kränkta (ibid.). 

Svenska sjuksköterskor anser i allmänhet att familjen har en mycket stor betydelse i 

omvårdnaden enligt en nationell undersökning (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

 

Många anhöriga tar ett stort omvårdnadsansvar och känner tillfredsställelse av att kunna 

hjälpa en sjuk familjemedlem. Det medför en risk att de tar åt sig för mycket 

omvårdnadsansvar vilket kan leda till att de själva drabbas av ohälsa (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009). Ett exempel på stöd till familjer kan vara familjefokuserad omvårdnad då de 

får hjälp att begränsa hur involverade de behöver vara i omvårdnaden (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2009). Om anhöriga och närstående upplever en brist på socialt stöd kan de vända 

sig till den professionella sjukvården för hjälp och stöttning (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2009).  

 

För föräldrar som vårdar sitt barn hemma är det viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar dem i 

att de gör ett bra jobb i att vårda sitt barn. Uppmuntran är extra viktigt vid beskedet av en ny 

diagnos (Byczkowski et al., 2016). 

Att vårdpersonal lugnar anhöriga och visar medlidande lindrar både oro och ångest (ibid.). 

Föräldrar har ett behov av att hoppas att barnet ska bli friskt och uppskattar när 

vårdpersonalen har förståelse för det (Harrison, 2009). Det är även av stor vikt att 

sjuksköterskan är väl påläst kring barnets sjukdomshistoria, särskilt vid kronisk sjukdom. Det 

stärker upplevelsen av sjuksköterskans professionalism (Byczkowski et al., 2016).  

 

3. Problemformulering 

 

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. Barnet kan behöva många och långa 

behandlingar som i sin tur kan leda till biverkningar och långsiktiga konsekvenser. Det 

medför i sin tur många besök på sjukhus och kan leda till långa vårdtider. Att barnet och dess 

föräldrar behöver spendera mycket tid på sjukhuset kan bli en omställning för familjen och 

deras rutiner. Då föräldrarna kan ha en förmåga att ta på sig ett stort omvårdnadsansvar är det 

av vikt att sjuksköterskan påverkar graden av deras involverande i omvårdnaden. För att en 

förälder ska kunna klara av att hantera att barnet är svårt sjukt och samtidigt hitta styrkan att 
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hela tiden finnas där för barnet, är det av vikt att även föräldrarna stöttas. För att kunna 

optimera den familjefokuserade omvårdnaden i situationer där barn är allvarligt sjuka behövs 

kunskap kring föräldrarnas upplevelser och behov. Genom att se föräldrarna och ge dem det 

stöd de behöver ges de möjlighet att orka finnas där för sitt barn under dygnets alla timmar. 

Det gynnar i sin tur det sjuka barnet som behöver sina föräldrar för att orka bekämpa 

sjukdomen.  

 

 

4. Syfte 

 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av hur livet förändras när ett barn drabbas av 

cancer. 

 

5. Metod 

 

5.1 Design 

För att svara på syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning av artiklar i ämnet. 

Kristensson (2014) beskriver litteraturstudier som en passande metod när det finns ett 

informationsbehov kring ett visst ämne, som att ta reda på mer kring föräldrars upplevelser av 

hur livet förändras när ett barn drabbas av cancer. Resultatet redovisades sedan genom 

deskriptiv design vilket syftade till att beskriva upplevelserna som framkommit ur analysen 

(ibid.). 

 

5.2 Sökstrategi 

Ur syftet plockades meningsbärande ord ut vilka var: föräldrar, upplevelser, barn och cancer. 

Då ämnet handlade om omvårdnad valdes databaserna Medline och Cinahl Plus with Full 

Text för att hitta artiklar som svarade mot syftet. De meningsbärande orden översattes till 

engelska och inför sökningarna kontrollerades vilka indexord/ämnesord de motsvarade. I 

Medline nyttjades MeSH-termer för att få fram ämnesord specifika för databasen. 

Ämnesorden för Medline var child, neoplasms, parents, life change events. De kombinerades 

med den Booleska operatorn ”AND” för att specificera sökningen, se bilaga 1, sökmatris. 

  

Inför sökningar i Cinahl Plus with Full Text nyttjades Cinahl Headings för att få fram 

ämnesord specifika för databasen. Ämnesorden för Cinahl Plus with Full Text var: child, 

parents, neoplasms, life experiences. De kombinerades med den Booleska operatorn ”AND” 

för att specificera sökningen, se sökmatris i bilaga 1. Gemensamt för alla sökningar, i båda 

databaserna, var begränsningarna: engelskt språk och artiklar utgivna tidigast 2006. I Cinahl 

Plus with Full Text begränsades sökningen till artiklar som var peer reviewed. Alternativet 

”explode” nyttjades för en bredare sökning, för alla sökord utom ”life change events” där 

alternativet inte gick att välja, se bilaga 1, sökmatris. 

 

5.3 Urval 

Från resultatet av sökningarna lästes 59 titlar för att vidare välja ut de vars abstrakt skulle 

läsas. De artiklar som inte behandlade föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer 

exkluderades. Elva abstrakt lästes där nio artiklar valdes ut för granskning för att sedan 
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inkluderas i studien, se bilaga 1, sökmatris. För att granska de kvalitativa studierna följdes en 

granskningsmall från SBU (u.å.). För den kvantitativa studien följdes de steg för granskning 

av tvärsnittsstudier rekommenderade av Kristensson (2014). När artiklarna granskades 

bedömdes de kvalitativa artiklarnas trovärdighet och den kvantitativa artikelns validitet 

(Kristensson, 2014). De värderades som låg, medel eller hög vilket redovisades i 

artikelmatrisen, se bilaga 2.  

 

5.4 Dataanalys 

Data analyserades genom integrerad analys vilket Kristensson (2014) beskriver vara passande 

för att ge ett överskådligt resultat i en litteraturstudie. I första steget lästes alla artiklar för att 

urskilja skillnader och likheter i resultatet. Artiklarna lästes enskilt och jämfördes sedan 

mellan författarna. För att få en överblick markerades liknande resultat över med samma färg i 

alla artiklar. I steg två identifierades kategorier som sammanfattade de resultat som relaterade 

till varandra. Vidare sammanställdes alla resultat under de kategorier som bildats. 

 

 

5.5 Etiska överväganden 

Alla artiklar som inkluderades i studien hade genomgått en etisk prövning av en etisk 

kommitté eller var utgivna av tidsskrifter med krav på etiskt godkännande. Det är av vikt att 

en medvetenhet finns kring att kvalitativa studier alltid tolkas olika utifrån egen erfarenhet. 

Författarnas subjektiva åsikter och värderingar åsidosattes därför i största möjliga mån för att 

behålla resultatet av studierna objektivt (Kristensson, 2014). Alla artiklar som inkluderades i 

studien redovisades och allt resultat som svarade mot syftet presenterades.  

 

 

6. Resultat 

 

6.1 Resultatsammanfattning 

I litteraturstudien ingick nio studier varav åtta stycken var kvalitativa och en var kvantitativ. 

Studierna gjordes i flera länder bl.a.; Nederländerna, USA, Storbritannien och Iran. Mödrar 

var marginellt överrepresenterade i studierna. De övergripande kategorier som framkom under 

analysen av studierna var; Att få starka känslor, Att hantera situationen och medförande 

anpassningar i vardagen, Att familjedynamiken påverkas och Att behöva stöd. I kategorin Att 

behöva stöd framkom underkategorierna: stöd från vårdpersonal, stöd från familj, släkt och 

vänner, stöd från samhället och kyrkan och stöd från arbetsplatsen. I tabell 1 redovisas vilka 

studier som innefattade resultat kopplat till huvudkategorierna. 
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Tabell 1  Studiernas resultatinnehåll kopplat till huvudkategorier. 

 Att få starka 

känslor 

Att hantera 

situationen och 

medförande 

anpassningar i 

vardagen 

Att 

familjedynamiken 

påverkas 

Att behöva 

stöd 

Brody, A. C. & 

Simmons, L. A., (2007) 
     x       x                x 

Fletcher, P., (2010) 

 
     x       x         x       x 

Kars, M. C. et al., 

(2008) 
     x       x        

Kars, M. C. et al., 

(2011) 
     x       x   

Khoury, M. N et al., 

(2013) 
     x       x         x       

Lindahl Norberg, A. et 

al., (2011) 
       x   

Schweitzer, R. et al., 

(2012) 
     x       x                x 

Shortman, R. I et al., 

(2013) 
     x       x         x      x 

Taleghani, F. et al., 

(2012) 
     x       x         x      x 

 

6.2 Att få starka känslor 

Vid beskedet och diagnostiseringen av barnet upplevde många föräldrar att de hamnade i 

chock och att det kändes som att hela livet vändes upp och ned (Brody & Simmons, 2007; 

Kars, Grypdonck & Van delden, 2011; Khoury, Huijer & Doumit, 2013; Schweitzer, Griffiths 

& Yates, 2012; Shortman et al., 2013). Det var mentalt och emotionellt utmattande att behöva 

tala om beskedet och dess innebörd för barnet (Brody & Simmons, 2007). Generell oro över 

hela situationen rapporterades av flera föräldrar. En återkommande tanke som gav stor rädsla 

var oron inför framtiden. Hur det skulle gå under behandlingen, hur livet skulle bli och om 

barnet skulle insjukna på nytt efter behandlingen (Brody & Simmons, 2007; Fletcher, 2010; 

Kars, Duijnstee, Pool, Van delden & Grypdonck, 2008; Khoury et al., 2013; Shortman et al., 

2013).  

 

Flera studier visade att föräldrarna kände en skuld över att barnet drabbats av sjukdomen och 

att de inte kunde göra någonting för att bota dem (Khoury et al., 2013; Shortman et al., 2013; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012). Föräldrar i studien gjord av Taleghani et al. (2012) 

såg sjukdomen som en hämnd för tidigare dåliga handlingar. Det gjorde att sjukdomen gav 

känslan av en fälla som endast kunde undkommas genom att barnet dog eller vid upptäckande 

av en ny behandling (ibid.). 

 

Att behålla positiviteten uppe för sitt sjuka barn var centralt för många föräldrar. Att de 

samtidigt dolde de egna känslorna för barnet visade sig förekomma i flera av studierna (Brody 

& Simmons, 2007; Kars et al., 2008; Kars et al., 2011). Flera studier rapporterade att 
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deltagarna kände en lättnad i att jämföra sig med andra familjer i liknande situationer eller 

med familjer som hade det värre än de själva (Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012). 

Dock fanns även föräldrar som istället upplevde att de förlorade hoppet kring sitt barns 

överlevnad när de, i anslutning till sjukhuset, såg andra barn dö i cancer trots behandling 

(Taleghani et al., 2012). I många fall kan ett barn som drabbas av cancer botas men i studien 

av Kars et al. (2011) intervjuades även föräldrar vars barn inte kunde botas. Att få beskedet 

om den oundvikliga döden beskrevs som en känsla av att ett emotionellt sår öppnades där 

föräldrarna blottades ända in på nerverna. Beskedet upplevdes som att deras föräldraskap 

störtade samman (ibid.). 

 

6.3 Att hantera situationen och medförande anpassningar i vardagen 

Många artiklar beskrev att föräldrarna först drabbades av chock vid beskedet av diagnosen 

och sedan utvecklade strategier för att hantera situationen (Khoury et al., 2013; Schweitzer et 

al., 2012; Shortman et al., 2013). En strategi var att lära sig det medicinska språk och termer 

som vårdpersonalen använde gjorde att föräldrarna kände sig som deltagare snarare än 

åskådare. Det i sin tur underlättade hanteringen av situationen sjukdomen förde med sig 

(Schweitzer et al., 2012).  

 

Föräldrarna rapporterade att det krävdes många och påfrestande anpassningar i vardagen när 

ett barn drabbades av cancer (Brody & Simmons, 2007; Fletcher, 2010; Kars et al., 2008; 

Kars et al., 2011; Khoury et al., 2013; Schweitzer et al., 2012; Shortman et al., 2013; 

Taleghani et al., 2012). Dagarna prioriterades om då mycket tid spenderades på sjukhuset. För 

föräldrarna upplevdes det viktigt att åtminstone en av dem alltid kunde vara hos barnet (Kars 

et al., 2008). Det kunde medföra att de var tvungna att ändra sina arbetsscheman, ta obetald 

semester eller säga upp sig från sitt arbete (Fletcher, 2010). I studien gjord av Taleghani et al. 

(2012) beskrevs en förlust av normalitet och rutiner. Mödrarna var nu hemma och tog hand 

om det sjuka barnet istället för att arbeta. Fäderna tvingades därför arbeta desto mer (ibid.). 

 

I studien gjord av Khoury et al. (2013) rapporterades att familjernas sociala situation ändrades 

drastiskt. Studiedeltagarna hade ett stort behov av sociala interaktioner som familj. Normalt 

besökte de ofta restauranger, gick på bio och umgicks med vänner. Efter diagnosen gick 

mycket tid åt till att vårda sitt barn och familjerna spenderade mer tid i hemmet än tidigare. 

Dagarna planerades nu utifrån barnets ork och infektionskänslighet vilket medförde att de inte 

längre kunde socialisera sig som tidigare (ibid.).  

 

Det visade det sig att undvikande av hanteringen kring stressen som uppstod när barnet 

drabbades av cancer och genomgick behandling kunde ge ökad risk för att utveckla PTSD 

(Lindahl Norberg, Pöder & von Essen, 2011). Post traumatiskt stressyndrom (PTSD) förklaras 

som en psykofysiologisk reaktion som uppstår vid ett extremt trauma där personen erhåller en 

omedelbar upplevelse av total hjälplöshet, skräck och dödsångest. Det kan uppstå efter en tid 

eller i direkt anslutning till traumat (Ottosson & Ottosson, 2007). Mätningar gjordes vid fem 

tillfällen varav den sista gjordes efter behandlingens slut eller barnets död. Högre nivåer av 

undvikande av stress vid de fyra första mätningarna var kopplat till en högre risk för 

utvecklande av PTSD både för mödrar och fäder i den sista mätningen (ibid.). 

 

6.4 Att familjedynamiken påverkas 

Hela familjen påverkas vid en cancerdiagnos och föräldrar rapporterade att familjens 

vardagsliv vändes upp och ner (Fletcher, 2010). De återkommande inläggningarna på sjukhus 
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påverkade familjelivet negativt. Det då föräldrarna kände att de behövde vara med sitt sjuka 

barn och inte längre kunde spendera lika mycket tid hemma eller med resten av familjen 

(Taleghani et al., 2012). Att föräldrarna spenderade större delen av tiden med det sjuka barnet 

gjorde att det inte fanns tillräckligt med tid för övriga syskon. Det ledde vidare till att 

syskonen blev avundsjuka på det sjuka barnet och hög syskonrivalitet rapporterades i flera 

studier (Khoury et al., 2013; Shortman et al., 2013; Taleghani et al., 2012).  

 

Flera föräldrar upplevde att familjerelationen stärktes under sjukdomsprocessen. Att de i 

samband med barnets sjukdom kände att de kommit varandra närmre (Brody & Simmons, 

2007; Khoury et al., 2013). Det fanns även föräldrar som upplevde att familjerelationen 

istället drogs isär. Det bottnade i att de kände svårigheter i att kunna prata med varandra 

(Khoury et al., 2013). Mödrar som deltog i studien av Shortman et al. (2013) berättade hur de 

upplevde en skillnad i att hantera situationen och gå vidare. De upplevde att fäderna var mer 

undvikande i att påverkas av sjukdomen och upplevdes ha lättare att gå vidare. Det skapade 

spänningar då mödrarna inte kunde förstå hur de till synes kunde verka så oberörda (ibid.). 

Även i studien av Fletcher (2010) rapporterades att äktenskapet påverkades negativt genom 

att de inte kunde tillbringa tid tillsammans. Det var även svårt att kommunicera med varandra 

relaterat till olika sätt att hantera situationen (ibid.). Studien gjord på endast fäder 

rapporterade dock att de efter diagnosen genomgick förändringar i sin personlighet och gjorde 

ändringar i sin föräldrastil. Ett exempel på det var att de upplevdes mildare och mer stöttande 

än de varit tidigare (Brody & Simmons, 2007).   

 

Den stora stress och oro som drabbade hela familjen vid cancerdiagnosen resulterade även i 

hälsorelaterade problem för övriga familjemedlemmar (Fletcher, 2010). Föräldrar i studien av 

Fletcher (2010) rapporterade att familjemedlemmar drabbades av både fysiska och psykiska 

åkommor som migrän, viktuppgång, sömnsvårigheter, oro, nedstämdhet, uttalad trötthet, 

nervositet, m.m. 

 

6.5 Att behöva stöd 

Kategorin Att behöva stöd definieras av de olika former av stöd föräldrarna i studierna 

uttryckte att de behövde och var de fann det. Källor till stöd som visade sig vara viktiga för 

föräldrarna var: vårdpersonal, släktingar, samhället, arbetsplatsen och kyrkan (Brody & 

Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012; Shortman et al., 2013).  

 

6.5.1 Stöd från vårdpersonal 

Stödet från vårdpersonalen uttrycktes vara av vikt för föräldrarna (Brody & Simmons, 2007; 

Shortman et al., 2013). Den professionalism och känslomässiga engagemang som visades av 

vårdpersonalen upplevdes som en stor källa till stöd och underlättade föräldrarnas hantering 

av situationen (ibid.). Det var betydelsefullt för deltagare i studien av Shortman et al. (2013) 

att kunna ringa och få prata med professionella inom ämnet, att få möjligheten att få 

information ordentligt förklarad samt att erhålla skriftlig information vid behov. Det 

uppskattades även att bli rekommenderade lämpliga hemsidor inom området (ibid.). 

 

6.5.2 Stöd från familj, släkt och vänner 

Många rapporterade ett stort behov av stöd och att det togs emot från familj, släkt och vänner 

(Brody & Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012). Stöd från familj och släkt inkluderade 

hjälp med barnpassning, transporter och finansiell support. De upplevde även att de fick ett 
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stort känslomässigt stöd av familj, släkt och vänner (Brody & Simmons, 2007; Schweitzer et 

al., 2012; Shortman et al., 2013). Mödrar i studien av Shortman et al. (2013) erhöll största 

stödet från andra kvinnor i släkten och gjorde få kommentarer om stödet från sina män.   

 

Många föräldrar upplevde att de var i behov av ekonomiskt stöd relaterat till den förändrade 

arbetssituationen och rapporterade att även det stödet togs emot från släktingar (Brody & 

Simmons, 2007; Fletcher, 2010; Shortman et al., 2013). 

 

I studien av Taleghani et al. (2012) upplevde deltagarna att de inte erhöll tillräckligt stöd från 

familj, släkt och samhället. Det på grund av att det i Iran fanns attityder och uppfattningar om 

att cancer kunde vara smittsamt. Umgänge med familjer där någon familjemedlem drabbats av 

cancer undveks då det gjorde de utomstående ledsna och upprörda (ibid.). 

 

6.5.3 Stöd från samhället och kyrkan 

Stöd från samhället kunde fås på olika sätt. Exempelvis fanns det en oro över att skolgången 

skulle påverkas då barnen var mycket borta från skolan (Schweitzer et al., 2012; Shortman et 

al., 2013). Därför upplevdes det som en lättnad när barnet erbjöds hjälp med läxor, 

skolarbeten och extra lektioner av skolan (Shortman et al., 2013). 

 

Det fanns föräldrar som rapporterade att de mottog donationer från samhället som ett 

ekonomiskt stöd (Brody & Simmons, 2007). Samt att de även erhöll 

praktiskt stöd från kyrkan i form av måltider och emotionellt stöd genom uppmuntrande och 

böner (ibid.). Enligt Taleghani et al. (2012) uttryckte flera deltagare att de hittade tröst och 

stöd i sin tro på Gud. 

 

6.5.4 Stöd från arbetsplatsen 

Många fäder behövde fortsätta sitt arbete, delvis för att kunna betala för barnets vård (Brody 

& Simmons, 2007). Att arbetsplatsen gav möjlighet till att ta tid från arbetet till att finnas där 

för familjen och kunna närvara vid barnets behandlingar sågs som en nyckelfaktor. Flexibla 

arbetstider och generell stötting från arbetsplatsen var faktorer som hjälpte fäderna att klara av 

de ökade påfrestningarna. Att de inte behövde känna oro för att förlora jobbet upplevdes som 

en lättnad och ett stort stöd från arbetsplatsen (ibid.). Föräldrarna upplevde sin arbetsplats som 

en fristad och kände lättnad av att vara på jobbet trots att de visste att det fanns ett behov av 

att finnas hemma hos familjen (Schweitzer et al., 2012).  

 

 

7. Diskussion 

 

7.1 Metoddiskussion 

En blocksökning med orden ”childhood neoplasms” OR ” neoplasms” kombinerad med de 

andra sökorden gjordes i Cinahl Plus with Full Text men valdes att uteslutas ur sökstrategin. 

Det på grund av att den gav samma resultat som sökningen på ”neoplasms” kombinerat med 

de andra sökorden i databasen Cinahl. ”Childhood neoplasms” är en underkategori till 

ämnesordet ”neoplasms” och sökningen resulterade endast i dubbletter och inga nya 

användbara artiklar. 
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En sökning i Cinahl Plus with Full Text med ”pediatric cancer” som fritextord gjordes i 

kombination med de andra sökorden, men valdes att uteslutas ur sökstrategin då sökningen 

inte gav träffar lämpliga för studien. Sökningen resulterade i artiklar som inte handlade om 

föräldrars upplevelser utan istället upplevelser av barn och syskon. 

 

I Medline gjordes blocksökningen ”neoplasms” OR ”pediatric cancer” kombinerat med 

resterande sökord men gav inga nya användbara resultat. Resultatet av sökningen gav inga 

artiklar relevanta för studien. De artiklar som ansågs vara användbara var dubletter som hittats 

i tidigare sökningar gjorda med endast ”neoplasms”. 

 

En blocksökning med ”mothers” OR ”fathers” valdes att inte göras då ”mothers” och 

”fathers” ingår under ”parents” efter att funktionen ”explode” valts. 

 

Enligt Kristensson (2014) är det lämpligt att använda sig av indexord vid en litteratursökning 

då den blir mer specifik. En sökning med fritextord kan generera fler träffar men ökar risken 

för irrelevanta artiklar eftersom att specifiteten minskas (ibid.). Författarna valde därför att 

använda sökningar med endast ämnesord/indexord. Att göra ytterligare sökningar med 

fritextord hade kunnat vara av intresse om träffarna blivit för få till antalet. Det kunde ha gett 

ett bredare urval av artiklar. 

 

För ytterligare bredd på sökningen hade fler databaser eventuellt kunnat inkluderas. Att 

använda Medline och Cinahl Plus with Full text motiveras av vetskapen att de innehåller 

artiklar relaterade till omvårdnadsvetenskap.  

 

Kjellström (2013) hävdar att studenter kan ha begränsade kunskaper inom engelska och 

metodologi. Det kan leda till missförstånd av artiklar och orättvisa bedömningar. Författarna 

valde att läsa alla artiklar enskilt för att sedan gå igenom dem gemensamt. Det gjordes för att 

minimera risken för tolkningsfel. Resultatet av granskningen fördes tidigt in i artikelmatrisen 

för att underlätta vidare bearbetning av texten då det gjorde artiklarna mer lättöverskådliga.  

 

Att artiklarna övervägande var av kvalitativ metod ansågs vara passande för studien då den 

syftade till att beskriva föräldrars upplevelser av hur livet förändras när ett barn drabbas av 

cancer. Urvalsprocessen resulterade även i en kvantitativ artikel som ansågs vara passande. 

Det då den behandlade risken att utveckla PTSD vid undvikande av stressfaktorer när barnet 

drabbades av cancer.  

 

Det hade varit av intresse att inkludera fler svenska studier för att se skillnader och likheter 

med föräldrar från andra länder. Det då det kan tänkas finnas kulturella skillnader betydande 

för omvårdnaden. En empirisk studie hade varit av intresse då den kunnat tillföra ett resultat 

mer riktat till svensk sjukvård. Valet att göra en litteraturstudie som uppsatsarbete bygger på 

rekommendationer från Kristensson (2014). Kristensson (2014) menar att människor som 

riskerar att skadas på något sätt, till exempel extra utsatta människor som barn och svårt sjuka 

personer, aldrig får inkluderas i ett uppsatsarbete.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet som visade att stödet från vårdpersonalen ansågs vara extra viktigt bekräftade 

författarnas egen teori och grunden till intresset för studien. Många deltagare i studierna 

(Khoury et al., 2013; Shortman et al., 2013; Taleghani et al., 2012) rapporterade att de i 

samband med chocken av diagnosen också kände en maktlöshet över att inte kunna hjälpa 
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sina barn. Att känna sig maktlös kan tänkas kopplas ihop med en känsla av att vara extra utsatt 

och i ett större behov av stöd. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett ansvar att 

uppmärksamma och stötta extra utsatta befolkningsgrupper och individer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Då studien av Lindahl Norberg et al. (2011) visar att föräldrar 

som undviker den sjukdoms- och behandlingsrelaterade stressen cancerbeskedet medför visar 

en ökad risk att utveckla PTSD ser författarna att det är av vikt att tidigt fånga upp individer i 

behov av extra stöd. Ur ett hälsofrämjande perspektiv är det sjuksköterskans ansvar att 

identifiera och aktivt förebygga hälsorisker (Willman, 2009). Till sjuksköterskans ansvar hör 

även att undervisa och stödja närstående och patienter samt att kunna identifiera och bedöma 

resurser och förmåga till egenvård. Syftet är att förhindra ohälsa och främja hälsa (ibid.).  

 

Föräldrarna i studien upplevde många starka känslor i samband med att deras barn insjuknade 

i cancer. Som sjuksköterska är det viktigt att bekräfta känslorna som uppstår och förklara att 

det är okej att få starka känslor. Sjuksköterskan kan även hänvisa till olika patient- och 

närståendegrupper för att ge möjlighet att träffa andra i liknande situationer. Då 

familjedynamiken kan ändras när någon i familjen drabbas av svår sjukdom kan det vara bra 

att sjuksköterskan informerar om familjerådgivning, där hela familjen inkluderas. Då det är 

vanligt att föräldrar till ett sjukt barn tar på sig ett stort omvårdnadsansvar kan det finnas risk 

att orken att engagera sig i sin partner och eventuella syskon minskar. Det kan leda till att 

delar av familjen blir åsidosatt i sjukdomsrelaterade situationer. 

 

Även för hantering av de medförande anpassningarna som krävs vid en svår sjukdom kan det 

vara av vikt att träffa andra människor i liknande situationer. Det kan vara skönt att utbyta 

ideér och kunskap med andra som genomgår liknande förändringar. För att förbereda familjen 

kan sjuksköterskan tidigt informera om eventuella förändringar som långa vårdtider.  

 

I de fall sjuksköterskan uppmärksammar att familjen inte riktigt är mottaglig för hjälp från 

vårdpersonal kan sjuksköterskan erbjuda kontakt med kurator eller präst. Det är viktigt att 

beakta kulturella aspekter. Som vårdpersonal är andras livsvärld inte alltid förståelig, det är 

inte heller realistiskt att förvänta sig att den ska vara det (Eide & Eide, 2009). Det förväntas 

dock att vårdpersonal är öppen i sitt synsätt för den andres livsvärld. Det är viktigt att vara 

medveten om sin begränsade förståelse och samtidigt göra sitt bästa för att hjälpa efter de 

förutsättningarna (ibid.). I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns beskrivet hur 

sjuksköterskan ska ge omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter, kulturella rättigheter, 

för värdighet och bli bemött med respekt. Sättet att ge omvårdnad ska inte begränsas av ålder, 

hudfärg, trosuppfattning, kultur, funktionsnedsättning eller sjukdom, kön, sexuell läggning, 

nationalitet, politisk åsikt, etnisk tillhörighet eller social status (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

För att kunna ta hänsyn till, förstå och värdesätta kulturella skillnader är det viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om sin egen kulturella bakgrund, egna värderingar och personliga 

övertygelser (Jirwe, Momeni & Emami, 2009). Att vara kulturellt medveten innebär att risken 

för diskriminering av en person, på grund av kulturella skillnader, minimeras. Risken 

minimeras genom att sjuksköterskan kan identifiera stereotypa attityder och fördomar. Med 

den kunskapen kan sjuksköterskan vidare motverka att kulturella skillnader påverkar 

patienten negativt (ibid.). 

 

Enligt Giambra, Stiffler och Broome (2014) är relationen mellan föräldrar och sjuksköterskor 

viktig för båda parter. För att stödja familjen och skapa en betydelsefull relation är god 

kommunikation en viktig byggsten. Det uppskattas av föräldrar när sjuksköterskan inte bara 
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berättar vad som ska göras inom barnets omvårdnad utan även varför (ibid.). Även studierna 

gjorda av Brody och Simmons (2007) samt Shortman et al. (2013) visar att kommunikationen 

har en stor betydelse för föräldrarnas upplevelser. Att information ges på ett sätt som är lätt att 

förstå stärkte känslan av professionalism och var en stor källa till stöd (ibid.). Det stärks även 

av Benzein, Hagberg och Saveman (2009) som menar att det är viktigt att sjuksköterskan ger 

information på ett lättförståeligt sätt för att föräldrar och närstående ska känna sig accepterade 

och väl bemötta. Om informationen är svår att förstå kan de istället uppleva sig utestängda 

och kränkta (ibid.). Föräldrar i studien gjord av Shortman et al. (2013) upplevde att det var 

betydelsefullt att ges möjlighet att få information ordentligt förklarad eller skriftlig vid behov. 

Det gjorde att de kände sig mer delaktiga i vården. Som sjuksköterska kan det vara av vikt att 

upprepa information vid flera tillfällen och vara medveten om att anhöriga inte alltid är 

mottagliga när de exempelvis är i chock.  

 

Deltagare i studien av Schweitzer et al. (2012) kände sig mer involverade i vården när de 

lärde sig de medicinska termer som vårdpersonalen använde och upplevde att det underlättade 

hanteringen av situationen (ibid.). Båda studierna visar på att föräldrar har en önskan och en 

vilja att involveras i vården kring sitt sjuka barn. Familjefokuserad omvårdnad skulle därför 

kunna tänkas vara ett bra förhållningssätt vid vårdande av familjer i liknande situationer.  

 

I studien av Brody och Simmons (2007) rapporterade en av fäderna att vårdpersonalen hade 

riktat informationen kring barnet till mamman som inte längre stod som vårdnadshavare 

istället för till honom som hade det övergripande ansvaret för barnet. Det fanns en önskan att 

vårdpersonalen skulle utveckla en större förståelse för att även fäder kan vara lika involverade 

i sitt barn (ibid.). Det stöds även av ICN:s etiska kod där omvårdnaden inte får begränsas av 

kön eller social status (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 Brody och Simmons (2007) reflekterade över att de flesta studier gjorda på föräldrar och barn 

med cancer var gjorda på mödrar. Det märkte även författarna till den här studien då kvinnor 

var marginellt överrepresenterade i de valda studierna. Enligt Määttä och Öresland (2009) har 

kvinnor länge uppfattats som vårdaren utav barn och äldre medan mannen istället har setts 

som beskyddare och familjeförsörjare. Män ses som mer individuella och autonoma medan 

kvinnor är mer beroende av relationer (ibid.). Det kan styrka både den studie där mödrarna 

uppgav att de inte fick tillräckligt med stöd ifrån sina män utan istället hittade det stöd de 

behövde från andra kvinnor i släkten (Shortman et al., 2013). Samt den studie där fadern såg 

sig förbisedd trots att han var den primära vårdgivaren (Brody & Simmons, 2007). 

 

 

8. Slutsats  

 

8.1 Kliniska implikationer 

Resultatet kan inte generaliseras till andra grupper då studien är gjord på endast föräldrar till 

barn med cancer. Det kan dock tänkas att liknande känslor uppstår hos föräldrar till barn som 

drabbas av andra svåra sjukdomar. Sjuksköterskan kan träffa på uppgivna föräldrar i stort 

behov av stöd oberoende av arbetsplats.  

 

Fynden i studien visar att vårdpersonalens stöd är centralt i föräldrarnas hantering och 

upplevelser av situationen. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har insikt i vilka behov de 

har för att kunna tillgodose dem. Då studien visade att föräldrar upplevde en lättnad i att ha 

någon att fråga kan ett förslag till förbättringsarbete vara att avsätta schemalagd tid till 
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regelbundna möten med föräldrar till barn med långvarig sjukdom. Det skulle kunna förbättra 

kommunikationen och kontakten mellan familj och sjuksköterska. Att avsätta schemalagd tid 

för sjuksköterskor att reflektera skulle även underlätta hanteringen och vårdandet av svårt 

sjuka barn och deras föräldrar. Det är av nytta att reflektera med arbetskollegor, att utbyta 

tankar och idéer för att kunna optimera den familjefokuserade omvårdnaden. Reflektion med 

kollegor underlättar även problemlösning. 

  

8.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara av intresse att mer forskning kring familjens förväntningar på sjuksköterskan 

gällande familjefokuserad omvårdnad gjordes. Av intresse är även fler studier gjorda på fäder 

då de flesta studier funna av författarna är gjorda på mödrar.  

  Vidare studier skulle kunna utföras med hjälp av skriftlig insamling av data, till exempel 

genom dagboksanteckningar, då det kan tänkas ge mer utrymme till uttryckande av känslor i 

en svår situation än intervjuer. Vid intervjuer finns en risk att deltagaren påverkas av att 

intervjuaren befinner sig i en maktposition. Vidare finns en risk att deltagaren svarar det som 

intervjuaren tros vilja höra vilket kan ge ett missvisande resultat.  
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Bilaga 1, sökmatris 
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begränsningar 

Resultat 

av 

sökning 

Urval 1 

Lästa 

titlar 
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abstract 
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Granskade 

artiklar 

Urval 4 

Antal 

artiklar 

till 

studien 

Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S1 (MH 

"Child+") 
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Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S2 (MH 

"Parents+") 

 

 

86186 0 0 0 0 

Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S3 (MH 

"Neoplasms+") 

 

 

2832161 0 0 0 0 

Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S4 (MH "Life 

Change Events") 

 

 

20575 0 0 0 0 

Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S5 = S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4 

53 0 0 0 0 

Medline 

2016-09-

12 

Kl 10.15 

S5 = S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4 

 

Artiklar på 

engelska, 

utgivna tidigast 

2006 

34 34 6 5 5 
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Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-

12 

Kl 10.45 

S1 (MH 
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468112 0 0 0 0 

Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-

12 

Kl 10.45 

S2 (MH 

"Parents+") 

 

 

62938 0 0 0 0 

Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-
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S3 (MH 
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351105 0 0 0 0 

Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-

12 

Kl 10.45 

S4 (MH "Life 

Experiences+")  

 

 

23177 0 0 0 0 

Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-

12 

Kl 10.45 

S5 = S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4 

 

31     

Cinahl 

Plus 

with Full 

Text 

2016-09-

12 

Kl 10.45 

S5 = S1 AND 

S2 AND S3 

AND S4 

 

Artiklar på 

engelska, 

utgivna tidigast 

2006, peer 

reviewed 

25 25 5 4 4 
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Referens 

Land 

Databas 

Syfte Metod Värdering vetenskaplig kvalitet Resultat 

Referens 

Land 

Databas 

Syfte Metod Värdering vetenskaplig kvalitet Resultat 

Brody, A. C., & Simmons, L. A. 

(2007). Family resiliency during 

childhood cancer: the father's 

perspective. Journal Of Pediatric 

Oncology Nursing: Official Journal 

Of The Association Of Pediatric 

Oncology Nurses, 24(3), 152-165. 

 

USA 

 

Medline 

Huvudsyftet var att undersöka 

faktorer som hjälpte fäder att 

anpassa sig i livet efter att barnet 

drabbats av cancer genom att 

använda ett särskilt ramverk för 

familjär stress, inställning och 

anpassning. 

Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design 

Urval:  
Lämplighetsurval. Fäder till barn 

med cancerdiagnos som var under 

behandling eller hade fått 

behandling inom de senaste 12 

månaderna på en utvald 

barnonkologklinik tillfrågades. 

Studiegrupp: Åtta stycken fäder. 

Sex var gifta och två var singlar. 

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom individuella semi-

strukturerade intervjuer samt 

genom att deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär kring 

sociodemografisk bakgrund. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Data 

analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys med hjälp av 

triangulering. 

Bortfall: 8 fäder tillfrågades och 

alla valde att delta i studien. Inga 

övriga bortfall rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: En strukturerad 

intervjuguide följdes, datamättnad 

uppnåddes, triangulering utfördes 

vid dataanalysen, kontexten är väl 

beskriven. Citat samt diskussion 

kring begränsningar.  

 

Svagheter: Oklart syfte, beskrivs 

endast i abstrakt.  

I resultatet redovisas fyra 

huvudteman. Första temat 

Förändringar och anpassningar i 

föräldralivet inkluderar resultat 

som visar att förändringar skedde 

fysiskt, mentalt och ekonomisk för 

alla familjemedlemmar. I temat 

Kommunikationsmönster redovisas 

resultat kring hur viktig 

kommunikationen var mellan fäder-

vårdpersonal och fäder-barn i 

förhållande till anpassning av 

situationen. Temat Socialt stöd 

handlade om vilken form av stöd de 

tyckte var viktigt och var de hittade 

det. Fjärde temat Hur fäderna 

påverkades av barnets 

cancerdiagnos handlar 

övergripande om mentala och 

emotionella förändringar som 

fäderna upplevde från 

diagnostiseringen och genom hela 

behandlingen.  
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Fletcher, P. (2010). My child has cancer: 

the costs of mothers' experiences of 

having a child with pediatric cancer. 

Issues In Comprehensive Pediatric 

Nursing, 33(3), 164-184. 

doi:10.3109/01460862.2010.498698 

 

Canada 

 

Cinahl Plus with Full Text 

Huvudsyftet var att undersöka 

upplevelser hos kvinnliga 

vårdgivare av barn med cancer 

under diagnostisering, behandling 

och perioden efteråt. 

Kvalitativ metod 

Design: Explorativ 

fenomenologisk design. 

Urval: 
Lämplighetsurval/snöbollsurval. 

De som tillfrågades att delta i 

studien var kvinnor som var minst 

16 år och släkt till ett barn under 

17 år som behandlats för cancer 

inom de senaste fem åren 

alternativt vårdpersonal som 

jobbade med familjer vars barn 

hade cancer eller som var 

involverade i omvårdnaden. 

Vårdpersonal exkluderades dock ur 

studien då de inte kunde bidra med 

samma personliga insikt som 

familjemedlemmar. 

Studiegrupp: Nio mödrar. Alla var 

gifta eller i samboförhållande. 

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom att deltagare först 

fick ett sociodemografiskt 

frågeformulär som sedan låg till 

grund för en semistrukturerad 

intervju. Intervjuerna skedde 

antingen vid personligt möte, via 

telefon eller via mejl. Intervjuerna 

spelades in och fältanteckningar 

gjordes.  

Dataanalys: Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys. De 

inspelade intervjuerna 

transkriberades och triangulering 

utfördes för att stärka studiens 

trovärdighet. 

Bortfall: Nio mödrar och tre 

vårdgivare tackade ja till att delta i 

studien. Efter exklusion återstod 

nio deltagare, inga ytterligare 

bortfall rapporterades. 

Hög kvalitet  

 

Styrkor: 
Lämpligt urval, datamättnad 

uppnåddes, triangulering utfördes, 

återkoppling med resultat till 

studiedeltagarna för verifiering, 

citat, redovisade begränsningar i 

studien. 

 

Svagheter: Otydliga rubriker i 

texten. Kontext ej beskriven. 

Huvudfyndet i studien var att 

mödrarna tvingades göra flera 

uppoffringar i egna livet när barnet 

drabbades av cancer. Resultatet 

redovisades i två subteman. Första 

temat Ekonomiska och 

arbetsrelaterade svårigheter 

beskrev hur vissa deltagare 

tvingades lägga om sina scheman, 

ta obetalda semestrar och/eller 

sluta sina jobb för att kunna vårda 

sitt barn.  Andra temat 

Familjehälsa beskrev att övriga 

familjemedlemmars psykiska och 

fysiska hälsa påverkades av 

barnets cancerdiagnos. Åkommor 

som oro, sömnsvårigheter, migrän 

och uttalad trötthet m.m. 

rapporterades.  
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Referens 

Land 

Databas 

Syfte Metod Värdering vetenskaplig kvalitet Resultat 

Kars, M. C., Duijnstee, M. H., Pool, A., 

van Delden, J. M., & Grypdonck, M. F. 

(2008). Being there: parenting the child 

with acute lymphoblastic leukaemia. 

Journal Of Clinical Nursing, 17(12), 

1553-1562. doi:10.1111/j.1365-

2702.2007.02235.x 

 

Nederländerna 

 

Medline 

Huvudsyftet var att få insikt i 

upplevelsen av att vara förälder till 

ett barn med leukemi under 

behandling. 

Kvalitativ metod 

Design: Grounded theory. 

Urval: Konsekutivt urval och 

lämplighetsurval. 

Föräldrar till barn kopplade till ett 

utvalt sjukhus tillfrågades om de 

uppfyllde inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna var att ha ett 

barn upp till 12 år gammalt, som 

var vårdberoende och under sitt 

första år av behandling, samt att 

vara nederländsktalande. 

Studiegrupp: 12 mödrar och 11 

fäder. Alla var gifta eller i 

samboförhållande. 

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom individuella 

intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in.  

Dataanalys: De inspelade 

intervjuerna transkriberades och 

anlyserades enligt grounded theory. 

Bortfall: 13 familjer tillfrågades, 

tre personer nekade, vilket gav 23 

deltagare i studien. Inga ytterligare 

bortfall rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Väldefinierat syfte, 

lämplig metod och urval, 

transkribering, väl beskriven 

metod och kontext, diskussion av 

studiens begränsningar. 

 

Svagheter: Något otydliga 

inklusionskriterier. Otydligt vad 

som är citat och inte.  

Huvudfyndet i studien var 

föräldrarnas behov av att finnas 

där för sitt barn under perioden 

barnet vistades på sjukhus. 

Föräldrarna kände ett behov av att 

skydda sitt barn genom att få 

barnet att känna sig tryggt, minska 

lidande och förebygga skada från 

utomstående faktorer. Faktorerna 

var behandlingar som barnet inte 

förstår, skrämmande utrustning på 

sjukhuset, läkare och annan 

personal de inte kände. Att finnas 

där för sitt barn sågs som den 

största uppgiften och hjärtat i 

föräldraskapet och upplevdes än 

viktigare i samband med barnets 

sjukdom.   
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Databas 

Kars, M. C., Grypdonck, M. F., & van 

Delden, J. M. (2011). Being a Parent of a 

Child With Cancer Throughout the End-

of-Life Course. Oncology Nursing 

Forum, 38(4), E260-71. 

doi:10.1188/11.ONF.E260-E271 

 

Nederländerna 

 

Medline 

Huvudsyftet med studien var att 

beskriva föräldrars upplevelser av 

att vårda ett barn med obotlig 

cancer i hemmet. 

Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Föräldrar med rätt 

inklusionskriterier tillfrågades av 

en onkolog på fem utvalda 

sjukhus. Inklusionskriterier för 

studien var att vara föräldrar till 

barn under 16års ålder med alla 

typer av cancer där kurativ 

behandling inte var möjlig. 

Föräldrarna var nederländsktalande 

och vårdade sitt barn i hemmet. 

Studiegrupp: 22 mödrar och 20 

fäder. 39 deltagare var gifta eller 

levde i samboförhållande. Tre 

stycken var singlar. 

Datainsamling: Datainsamlingen 

gjordes genom individuella 

intervjuer med öppna frågor. I sju 

av fallen gjordes en andra intervju 

där en eller båda föräldrarna deltog 

och i ett fall en tredje intervju. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Dataanalys Data analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys.. 

Bortfall: Av de tillfrågade valde 

tre familjer att inte delta vilket 

resulterade i 42 föräldrar till 22 

barn deltog i studien. Inga övriga 

bortfall rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Kontexten var väl 

beskriven, transkribering och 

triangulering utfördes, citat. 

 

Svagheter: Syftet endast beskrivet 

i abstraktet, inga begränsningar 

diskuterades. 

I studien identifierades olika 

stadier i livets slutskede. 

Oundvikligheten av döden 

grundades i att komma till 

förståelsen av att barnet inte skulle 

överleva. Att göra barnets liv så 

bra som möjligt handlade om att 

föräldrarna ville göra barnets sista 

tid i livet så bra som möjligt. Att 

hantera försämringen handlade 

om att anpassa vardagen efter 

barnets ork.  

 

 

 

 
Referens 

Land 

Databas 

Syfte Metod Värdering vetenskaplig kvalitet Resultat 

Khoury, M. N., Huijer, H. A., & 

Doumit, M. A. (2013). Lebanese 

Huvudsyftet var att undersöka 

Libanesiska familjers upplevelser 

Kvalitativ metod 

Design: Hermeneutisk 

Hög kvalitet 

 

I studien identifierades fem 

huvudteman. Att leva med chocken 
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parents' experiences with a child 

with cancer. European Journal Of 

Oncology Nursing: The Official 

Journal Of European Oncology 

Nursing Society, 17(1), 16-21. 

doi:10.1016/j.ejon.2012.02.005 

 

Libanon 

 

Cinahl Plus with Full Text 

av att leva med ett barn med cancer. fenomenologisk design. 

Urval: Lämplighetsurval. 12 

föräldrar till barn som vårdades för 

cancer på en utvald onkologklinik 

tillfrågades då de uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Inklusionskriterierna var att vara 

arabisktalande med libanesiskt 

ursprung, bosatt i Libanon, vara 

förälder till ett barn med cancer och 

att godkänna deltagande i studien. 

Studiegrupp:10 mödrar och 2 

fäder.  

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom enskilda semi-

strukturerade intervjuer samt 

fältanteckningar. 

Dataanalys: Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. Varje 

intervju kodades för att 

avidentifiera materialet. De 

spelades in på arabiska och 

översattes till engelska. Data 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Triangulering 

utfördes för att öka trovärdigheten 

på studien. 

Bortfall Inga bortfall rapporterades. 

Styrkor: Tydliga 

inklusionskriterier, väl beskriven 

kontext, välformulerat syfte, 

triangulering.  

 

Svagheter: Otydligt vad som är 

citat och inte.  

av diagnosen handlar om de 

skuldkänslor föräldrarna hade då de 

upplevde sig bli maktlösa i 

förhindrandet av sjukdomen och 

botandet av sitt sjuka barn. 

Förändringar i familjelivets 

livskvalitet beskriver hur de annars 

socialt engagerade och utåtriktade 

libaneserna påverkades av att inte 

längre kunna göra utflykter och 

aktiviteter som förr när barnet 

insjuknade. Att leva med ökade 

bördor redovisar ekonomiska 

svårigheter, ökat ansvar och 

förändringar i familjemönstret. 

Sjukdomens påverkan på familjen 

och syskondynamiken redovisar att 

ökade krav och mer stress 

påverkade familjen. Många 

deltagare rapporterade en ökad 

syskonrivalitet relaterat till 

snedfördelad uppmärksamhet 

mellan det sjuka barnet och dess 

syskon. Att leva med osäkerheten 

handlar genomgående om 

osäkerheten kring och rädslan för 

framtiden.  
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Sverige 

 

Cinahl Plus with Full Text 

Huvudsyftet var att undersöka om 

tidigt undvikande av sjukdoms- 

och behandlingsrelaterad stress 

kunde förutsäga utveckling av 

PTSD och/eller PTSS hos 

föräldrar till ett barn med 

cancerdiagnos. 

Kvantitativ metod 

Design: Longitudinell design med 

deskriptiv statistik. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Föräldrar(även styvföräldrar) med 

rätt inklusionskriterier tillfrågades 

på sex utvalda svenska sjukhus. 

Inklusionskriterier för studien var 

att vara svensk- och/eller 

engelsktalande förälder till barn 

mellan 0-18 år, barnet skulle vara 

nydiagnosticerat och planerad för 

cytostatika- och/eller radiologisk 

behandling. 

Studiegrupp: 111 mödrar och 109 

fäder.  

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom strukturerade 

telefonintervjuer baserade på en 

checklista för PTSD.   

Dataanalys: Deltagarna delades in 

i två olika grupper baserat på om 

de på hur de svarat utifrån 

checklistan. Statistiska tester 

genomfördes. 

Bortfall: 325 föräldrar tillfrågades 

om deltagande, 66 nekade. Under 

studiens gång rapporterades både 

tillfälliga och permanenta bortfall, 

vid sista mätningen deltog 220 

föräldrar. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Lämplig urvalsmetod, 

lämpliga mätinstrument, statistiska 

tester vid databearbetning,  

 

Svagheter: Telefonintervju, 

medför minskad anonymitet. Stort 

bortfall. 

Studien visar att undvikande av 

sjukdoms- och 

behandlingsrelaterad stress hos 

både mödrar och fäder visar en 

ökad risk för att utveckla PTSD 

och/eller PTSS. 
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Schweitzer, R., Griffiths, M., & Yates, 

P. (2012). Parental experience of 

childhood cancer using Interpretative 

Phenomenological Analysis. 

Psychology & Health, 27(6), 704-720. 

doi:10.1080/08870446.2011.622379 

 

Australien 

 

Medline 

Huvudsyftet var att undersöka 

föräldrars upplevelser av att ha ett 

barn med livshotande sjukdom. 

Kvalitativ metod 

Design: Tolkande fenomenologisk 

design. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Föräldrar till patienter som var 

kopplade till ett utvalt sjukhus och 

uppfyllde inklusionskriterierna 

tillfrågades. Inklusionskriterier var 

att vara förälder till ett barn med 

cancerdiagnos eller cancerrelaterad 

sjukdom, barnet skulle vara mellan 

8 och 17 år och vara diagnostiserat 

efter januari 2005. Föräldrarna fick 

ge informerat samtycke, antogs 

vara normalbegåvade och skulle 

vara engelsktalande. 

Studiegrupp: Nio mödrar och två 

fäder. Civilstatus framgår ej. 

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom en första intervju 

med öppna frågor som sedan låg 

till grund för en andra intervju med 

liknande frågor. Intervjuerna 

spelades in. 

Dataanalys: De inspelade 

intervjuerna transkriberades och 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

Bortfall: 30 familjer tillfrågades 

och nio familjer(nio mödrar, två 

fäder) valde att deltaga. Inga 

bortfall rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Lämpligt urval, tydligt 

syfte, kontexten finns beskriven, 

citat, diskussion av begränsningar. 

 

Svagheter: Relation forskare/urval 

finns ej beskrivet. Ingen 

beskrivning kring datamättnad 

finns.  

Studien identifierade fyra 

huvudteman. Under rubriken En 

turbulent tidsperiod beskriver 

deltagarna hur världen vändes upp 

och ner vid beskedet och chocken 

om diagnosen och hur de sedan 

kom till insikt. Upplevelsen av 

anpassning i relation till att ha ett 

sjukt barn beskriver hur deltagarna 

tvingades ta en aktiv roll i 

behandlingen och anpassa 

vardagen efter barnets behov av 

vård. Behovet av och olika typer 

av stöd beskriver att deltagarna 

upplevde att det var viktigt att få 

stöd och var de fann det. 

Omvärdering av vad som är viktigt 

under en livskris handlar om att 

deltagarna beskriver att de fick 

omvärdera prioriteringar, leva i 

nuet och hur de upplevde en 

förnyad medvetenhet kring 

glädjeämnen.  
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Storbritannien 

 

Cinahl Plus with Full Text 

Huvudsyftet var att undersöka 

påverkan på den primära 

vårdgivaren i familjen av att ha ett 

barn med hjärntumör, att beskriva 

mödrars erfarenheter av att hantera 

sitt barns sjukdom samt deras 

personliga styrkor och svagheter, 

att identifiera faktorer för stress 

och källor för stöd. 

Kvalitativ metod 

Design: Deskriptiv design. 

Urval: Lämplighets urval. 

Deltagare rekryterades ur en 

befintlig longitudiell studie. 

Exklusionskriterier var att barnet 

dog efter inskrivning eller att 

informerat samtycke inte kunde 

fås. 

Studiegrupp: Sex stycken kvinnor. 

En singel och fem gifta. 

Datainsamling: Datainsamling 

skedde genom individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in. 

Dataanalys: De inspelade 

intervjuerna transkriberades och 

kvalitativ innehållsanalys gjordes. 

Bortfall: Inga bortfall 

rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Lämpligt urval, 

transkribering, kontext beskriven, 

intervjuguide redovisad. 

 

Svagheter: Syftet finns endast 

beskrivet i abstrakt och är brett 

utformat. Kort bakgrund.  

Studien identifierade fyra 

huvudteman. Under rubriken 

Påverkan beskrivs chocken av 

diagnosen och hur den påverkade 

föräldrarna. Flera deltagare 

rapporterade känslor av skuld. 

Hantering beskriver hur 

föräldraskapet och känslorna för 

barnet stärkte deltagarnas 

hanteringsförmåga av situationen. 

Hjälp och stöd beskriver vilken 

typ av stöttning deltagarna ansåg 

vara viktigast och vilka källor till 

stöd de hade. Rubriken Konflikt 

behandlar både konflikter som 

uppstod inom familjen gällande 

coopingstrategier och 

vårdrelaterade konflikter där 

vårdpersonalen inte alltid ansågs 

vara positiv kring barnets 

behandling. 
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Iran 

 

Cinahl Plus with Full Text 

Huvudsyftet var att beskriva 

föräldrars upplevelser av att ha ett 

barn med cancerdiagnos i Iran. 

Kvalitativ metod 
Design: Hermeneutisk fenomenologisk 

design. 

Urval: Lämplighetsurval. Föräldrar till 
barn som fick onkologisk behandling 

vid ett av de största regionala sjukhusen 

i Iran tillfrågades om de uppfyllde 
inklusionskriterierna för studien. 

Inklusionskriterierna var barnet skulle 

ha diagnostiserats med blodcancer 
tidigast tre månader innan, barnet skulle 

vara max tio år gammalt, vara under 

behandling samt inte ha några syskon 
med kronisk sjukdom. Föräldrarna som 

tillfrågades skulle vara villiga att 
uttrycka sina känslor och upplevelser 

samt inte ha någon känd psykisk 

ohälsa. 
Studiegrupp: 11 mödrar och 4 fäder. 

Datainsamling: Datainsamling skedde 

genom enskilda intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuerna spelades in och 

tonläge, gester och ansiktsuttryck 

noterades. 
Dataanalys: De inspelade intervjuerna 

transkriberades. Intervjuerna 

analyserades enligt en hermeneutisk 
process i sju steg. 

Bortfall: 15 föräldrar deltog i studien 

och inga bortfall 
rapporterades. 

Hög kvalitet 

 

Styrkor: Väldefinierat syfte, väl 

beskrivna inklusionskriterier, väl 

beskriven analysmetod, deltagarna 

bekräftade resultaten.  

 

Svagheter: Kontext finns ej 

beskriven. Syftet ej tydligt 

beskrivet och finns endast i 

abstrakt.  

Studien identifierade fyra 

huvudteman med ett genomgående 

mönster av att föräldrarna kände 

sig fångade i sitt barns sjukdom. 

Motsägelsen i att acceptera 

situationen beskriver hur 

deltagarna var rädda för och inte 

ville komma till acceptans, men 

hur det förenklade hanteringen av 

situationen när de gjorde det. 

Deltagarna uttryckte att de hittade 

stöd i att träffa andra föräldrar i 

samma situation. Isolering från 

andra behandlar hur deltagarna 

beskriver att de upplevde sig 

socialt isolerade dels på grund av 

att de var upptagna med att ta hand 

om sitt barn men också på grund 

av det iranska samhället. Ödelagt 

liv handlar om att förlora rutiner 

och det som är tryggt och normalt. 

Familjedynamiken ändras och 

syskonrivaliteten blir 

framträdande. Tvingandet till 

acceptans beskriver hur deltagarna 

tvingades förstå att sjukdomen var 

verklig. 

 

 


