
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn med cancersjukdom 
Upplevelser ur ett föräldraperspektiv 

Children with cancer 
Experiences from a parents perspective 

 
Författare: Moa Holmberg och Jonna Törnqvist  

 

 

VT 2017 

Examensarbete: Kandidatnivå 15 hp 

Huvudområde:  

Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap C, självständigt arbete 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Handledare: Clary Odelberg-Johnson, Universitetsadjunkt, Örebro universitet 

Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro universitet 
 

 



 

 
 

Sammanfattning 

Bakgrund: I takt med den medicintekniska utvecklingen överlever fler barn med cancer. 

Trots detta är behandlingen en stor påfrestning för både barnet och resterande 

familjemedlemmar. När ett barn blir sjukt påverkas hela familjen och vardagliga rutiner 

förändras. Ett gott samarbete med sjuksköterskan i form av utbyte av information och stöd 

kan leda till en tryggare vardag för hela familjen.  

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancersjukdom.  

Metod: En litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska sökningar. Artiklarna 

söktes i databaserna Medline och Cinahl. Tio artiklar inkluderades i studien som sedan 

sammanställdes i tre huvudkategorier samt sju subkategorier.  

Resultat: Att finnas där och att prioritera sitt sjuka barn var viktigt för föräldrarna.  

När hela världsbilden samt de vardagliga rutinerna förändrades tog föräldrarna en dag i taget 

och kämpade tillsammans med sitt barn. Tanken på att förlora sitt cancersjuka barn gav stark 

oro och följde föräldrarna under hela behandlingen. Att få relevant stöd och information 

ansågs av föräldrarna som en viktig del under barnets behandling.  

Slutsats: När ett barn i familjen drabbas av en sjukdom påverkar det hela familjen vilket kan 

medföra stor påfrestning för föräldrarna. Familjefokuserad omvårdnad är grunden för att de 

ska känna sig trygga i den nya vardagen och de nya rutinerna som barnets cancer har medfört. 

 

Nyckelord: Barn, Cancer, Föräldrar, Upplevelser  
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1. Bakgrund 

1.1. Cancer hos barn 

Definitionen av barn är enligt FN:s barnkonvention varje individ under 18 år (Regeringen, 

u.å.). Socialstyrelsen (2009) ansluter sig till FN:s definition av barn som är individer upp till 

18 år. Författarna förhåller sig till FNs: definition av barn.  

Cancer är resultatet av en process av flera händelser som är förknippade med kroppens DNA 

där en genetisk förändring i en cell är den första fasen. Cellen förökar sig sedan och bildar en 

så kallad elakartad cell som i den sista fasen tillsammans med flera elakartade celler bildar en 

tumör. Genetiskt finns det vissa människor som är mer mottagliga för cancer än andra. Det 

beror på att kroppens enzymer som är skapade för att förebygga tillväxten av en tumör inte är 

effektiv nog eller att enzymerna som bidrar till en ökad tillväxt hos cancer är för aktiva. De 

senaste två decennierna har antalet personer som drabbats av cancer ökat på grund av att 

befolkningen blir allt äldre och nutidens livsstilsfaktorer (Gudmundsson, 2013). 

 

I dagens samhälle drabbas cirka 1 av 650 barn av en elakartad tumörsjukdom före 15 års 

ålder. Cirka 50-60 % av de cancersjuka barnen blir botade. Risker för barncancer ökar vid 

faktorer som rökning hos modern, infektioner hos fostret, röntgenundersökningar innan 

födseln samt starkt ärftliga inslag. Cancer som debuterar i tidig ålder är ofta ärftliga. Om en 

förälder, syskon eller barn fått cancer ökar risken med 50 % att någon annan i familjen får en 

tumör. Ibland föds barnet med en mutation och då behövs endast ett visst antal genetiska 

skador för att hen ska utveckla cancer. De vanligaste barncancerformerna är leukemi, 

hjärntumör och lymfom där leukemi utgör en tredjedel av fallen (Olsson, 2005). 

 

Under de senaste 30 åren har diagnos och behandling av barncancer utvecklats och förbättrats 

avsevärt. Förbättringen beror på framsteg inom den medicinska forskningen samt den 

tekniska utvecklingen (Aburm & Gott, 2014). 

  

1.2. Föräldrar till barn med sjukdom 

På 1800-talet och tidigt 1900-tal var familjerna stora och äktenskapet höll livet ut. Mannens 

ansvar var att arbeta och sköta ekonomin medan kvinnans huvudansvar var att sköta om 

hemmet samt omvårdnaden kring barnen och de sjuka. I dagens samhälle ser familjen i regel 

olika ut. Skilsmässor har blivit allt vanligare vilket leder till att kärnfamiljen ser annorlunda 

ut. Kvinnorna har tagit större plats inom yrkeslivet och männens omhändertagande om barn 

har ökat. Familjen bär huvudansvaret för att barnen ska känna hälsa och välbefinnande. 

Sveriges vanligaste familjetyp består av en mamma, en pappa och två barn (Enskär & 

Golsäter, 2014). Familj som begrepp har egentligen ingen specifik mening utan kan betyda 

allt ifrån en stor släkt till en enhet med endast en förälder och ett barn samt alla typer av 

parförhållanden (Ringsberg, 2014). Författarna till studien valde att inte ha någon värdering i 

hur en familj såg ut. En definition av familj kan kombineras på olika sätt.  

 

När barn drabbas av en långvarig sjukdom medför det konsekvenser för familjen. Kroniska 

sjukdomar orsakar påfrestningar och utmaningar för familjen. Cancer kan omfatta både stabila 

samt instabila faser och ibland kan sjukdomen förvärras drastiskt. Den ständiga osäkerheten 

föräldrarna lever i blir också en stor påfrestning. Föräldrars uppgift inom familjen kan vara 

komplicerad då de både måste ta hand om familjens sjuka, men även de andra 

familjemedlemmarna (Kirkevold, 2003). I världens både låg- och höginkomstländer har 

barncancer påverkan på både familjen och det sjuka barnet (Njuguna et al., 2015). 
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Överlevnaden bland barn som drabbats av cancer har ökat och forskningen om cancer idag 

grundas mycket på hur familjen klarat av cancerrelaterade utmaningar. Föräldrar och barn har 

under den senaste tiden studerats och forskning påvisar att i dagens samhälle är hela familjen 

mer involverad i barnets sjukdom och dess behandling. Detta leder till att det är viktigt att 

sjukvårdspersonal inriktar sig på hela familjens situation (Hallström, 2008). 

 

1.3. Familjefokuserad omvårdnad 

Den grupp människor som tillsammans har starka emotionella band, känsla av gemenskap 

samt ömsesidiga förbindelser i varandras liv kallas för familj. Alla familjer har bättre eller 

sämre resurser som oftast är omedvetna eller helt enkelt bortglömda. Individen som enskild 

person förstås bäst mot bakgrunden av sin relation till andra människor (Wright, Watson & 

Bell, 2005). Under de senaste årtiondena har familjer och närstående till sjuka involverats mer 

i vården vilket medfört en extra resurs till den sjuke samt personalen. Svenska sjuksköterskor 

anser att familjen har en stor betydelse i omvårdnaden (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014). 

 

Familjefokuserad omvårdnad är utvecklat för att möta familjen som en och samma enhet där 

alla medlemmar får bidra för att kunna skapa bästa möjliga miljö, vård och vardag för alla 

inom familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). Nya framsteg inom medicin och 

behandling har lett till ökad 5-års överlevnad för barn med cancer. Trots framstegen kan både 

diagnosen och behandlingsprocessen vara smärtsam för föräldrarna. Utöver det stöd 

föräldrarna ger till det cancersjuka barnet kan de medicinska teamet vara en resurs som stöd 

till både föräldrarna och barnet under diagnos och behandling. Familjefokuserad omvårdnad 

är en metod som omfattar ett samarbete mellan sjukvård, patient och familj. Centralt för 

familjefokuserad omvårdnad är värdighet, respekt, informationsdelning, delaktighet och 

samarbete. Familjefokuserad omvårdnad stärker välbefinnandet hos familjer med särskilda 

vårdbehov (Popp, Conway & Pantaleao, 2015). 

 

1.4. Problemformulering 

Antalet barn som överlever cancer har ökat under de senaste decennierna på grund av den 

medicinsktekniska utvecklingen. När ett barn blir sjukt kan det medföra stor påfrestning för 

de andra i familjen. För att föräldrar till barn med cancer ska kunna hantera situationen är det 

viktigt med en god relation till sjuksköterskan. Det är betydande att visa ömsesidighet och 

respekt för varandra samt att samarbeta då det leder till effektivare vård för både den sjuke 

och familjen. Ett gott stöd från sjuksköterskan kan bidra till en bättre och tryggare tillvaro för 

hela familjen. Litteraturstudien kommer därför att handla om föräldrars upplevelse av att ha 

barn med cancersjukdom. 

2. Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancersjukdom 

3. Metod 
3.1. Design 
Metoden byggde på en litteraturstudie med deskriptiv design som verkställdes genom 

systematiska sökningar. Studien grundades på vetenskaplig forskning och utgick från ett syfte. 

Artiklarna från dem systematiska sökningarna granskades kritiskt utifrån granskningsmallar 

och sammanställdes i ett resultat (Kristensson, 2014). 
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3.2. Sökstrategi 
Datainsamling innebär att identifiera väsentlig litteratur eftersom det ligger till grund för 

resultatet. Det är en process i flera steg där första steget handlar om att utveckla sökstrategi, 

det andra steget söka litteratur och i tredje steget göra en sortering av relevant litteratur. I 

sökstrategin konstateras vad, hur och vart information identifieras (Kristensson, 2014). 

 

Sökstrategin gick ut på att söka vetenskapliga artiklar i databaser med sökord som svarade 

mot studiens syfte. Databaserna Cinahl och Medline användes vid sökningen, då databaserna 

innehåller medicin- och omvårdnadsvetenskap. I sökningen användes sökord utifrån Mesh-

termer och ämnesord utifrån vald databas. I sökningen användes även begränsningar. 

Ämnesord som användes var child, parents, parents-child realtions, life experience, neoplasms 

och emotions. Sökningen innehöll även fritextorden cancer och experience som söktes med 

hjälp av trunkering * för en bredare sökning. Steg ett i sökningen var att söka på sökorden var 

för sig i respektive databas och sedan kombinerades sökorden. Att kombinera sökorden gav 

en mer avgränsad sökning av artiklar. Sökorden kombinerades med booleska sökoperatörerna 

AND och OR (Kristensson, 2014). Sökningen begränsades med Peer reviewed i Cinahl, 

engelska språket och artiklar publicerade mellan åren 2007-2017, se bilaga 1.  

 

3.3. Urval 
Urvalsprocessen utgick från Kristensson (2014) där båda författarna läste igenom artiklarnas 

titlar, abstract samt hela artikeln.  

Inklusionskriterier var upplevelser av att ha ett barn med cancersjukdom från ett 

föräldraperspektiv och barn med alla typer av cancerdiagnoser.  

Exklusionskriterier var barns upplevelser att ha föräldrar med cancer, artiklar skrivna från 

vårdpersonalens perspektiv, syskons upplevelser av att ha ett syskon med cancer, 

reviewartiklar och artiklar som endast var baserade på religion.  

 

1. Urvalet utfördes i tre steg där processen startade med att utgå från sökord som motsvarade 

studiens syfte. I urvalets första steg lästes 249 artikeltitlar i Medline och 144 i Cinahl och 

totalt lästes 393 titlar av författarna. Av 393 artikeltitlar valdes 146 stycken ut för vidare 

granskning. De som valdes ut för vidare granskning svarade mot syftet och verkade relevanta 

för uppsatsen. I steg ett exkluderades 247 artiklar.  
2. Nästa steg i processen omfattade att läsa artiklarnas abstracts och totalt lästes 146 stycken.  

Av de 146 stycken artiklarna valdes 20 stycken ut för läsning i fulltext. Artiklarna som 

exkluderades berodde på att de inte svarade mot syftet, saknade abstract, var skrivna utifrån 

fel perspektiv eller att de endast baserades på religion. Antalet artiklar som exkluderades i 

steg två var 126 stycken. 

3. I det tredje och sista steget lästes 20 artiklar i fulltext, 11 från Cinahl och 9 från Medline. 

De 10 artiklar som exkluderades svarade inte mot syftet, handlade endast om religion, hade 

otydligt resultat eller uppfyllde inte kraven för inklusionskriterierna. Sammanlagt valdes 10 

artiklar ut till studien då de svarade mot syftet och inklusionskriterierna. De utvalda artiklarna 

lästes av båda författarna och valdes gemensamt till studien. 

 

3.4. Granskning 
De vetenskapliga artiklarnas kvalité, tillförlitlighet/trovärdighet, styrkor och svagheter 

varierar stort och därför är det viktigt att kritiskt granska artiklarna (Kristensson, 2014).  

Enligt Kristenssons (2014) granskningsfrågor kvalitetsgranskades tio artiklar som svarade mot 

syftet. Artiklarna fick poäng utifrån granskningsfrågorna och sedan bedömde författarna 

artiklarnas kvalité som hög eller medel. Efter kritisk granskning samt poängsättning 
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bedömdes tio artiklar vara av god kvalité och inkluderades i studien. Inga artiklar 

exkluderades efter kvalitetsgranskningen, se bilaga 2. 

 

3.5. Forskningsetiskt övervägande  
Etiska överväganden granskades noggrant i valda artiklar innan de valdes ut till studien. 

Granskningen innehöll en kontroll av deltagarnas godkännande och vilja till att delta, om 

forskningen blivit godkänd av en etisk kommitté eller om ett etiskt resonemang kunde 

identifieras eftersom medicinsk forskning ofta kräver etiskt godkännande. Då forskning 

innehöll någon form av ingrepp på deltagarna, fysiskt eller psykiskt, krävs det etikprövning 

som i Sverige utgår ifrån etikprövningsnämnden. Då empirisk undersökning inte gjordes och 

studien är på grundläggande nivå krävdes ingen ytterligare etisk prövning (Kristensson, 

2014). Författarna till studien har bearbetat, sammanställt och redogjort resultatet utifrån ett 

objektivt perspektiv utan egen tolkning och värdering.  

 

3.6. Analys  
Då resultatet sammanställs i en litteraturstudie kan integrerad analys användas som gör det 

enkelt att introducera resultatet på ett överskådligt sätt. Den integrerade analysen omfattade 

flera olika steg där det första handlade om att läsa artiklarna som ska vara med i resultatet för 

att identifiera likheter samt olikheter i dess resultat. I steg två identifierades olika kategorier 

som sammanfattade det som relaterade artiklarnas resultat till varandra. I det tredje och sista 

steget sammanställdes resultatet under de olika kategorierna. Dessa kategorier kan vara grund 

för underrubriker i resultatredovisningen (Kristensson, 2014).  

 

Med hjälp av Kristensson (2014) gjordes en integrerad analys då artiklarna lästes flera gånger 

av båda författarna enskilt för att sedan diskutera tillsammans. Resultatet som svarade mot 

syftet markerades för att sedan översättas till svenska. En sammanfattning av artiklarnas 

resultat gjordes för att sedan sorteras efter innehåll med likheter och olikheter.  

Resultatet från artiklarna delades sedan in i tre kategorier med tillhörande sju underrubriker. 

Kategorier med underrubriker utgjorde rubriker i studiens resultat, se tabell 1.  

 

Tabell 1.  

Huvudkategori Subkategori 

 

Känslomässiga upplevelser 

Känslor vid tiden för besked 

Känslor under och efter behandlingstiden 

 

Upplevelser av en förändrad vardag 

Förändrade rutiner 

En förändrad föräldraroll 

 

Upplevelse av stöd 

Stöd från sjukvårdspersonal 

Stöd från familj & vänner 

Stöd i form av information och undervisning 

Tabell 1. Visar sammanfattning av resultatet i kategorier och subkategorier från integrerad analys. 
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4. Resultat 
4.1. Känslomässiga upplevelser 

4.1.1. Känslor vid tiden för besked 

Upplevelsen var djup och personlig och varierade från chock, oro, rädsla, hjälplöshet, 

förnekelse till djup sorg. Deltagarna i studien upplevde att deras värld vändes upp och ner och 

det var svårt att inse varför barnet drabbats av en livshotande sjukdom (Barakat, Barkman, 

Deatrick, Hocking, Kazak & Schneider, 2013; Buchbinder, Hamana-Raz & Rot, 2012; Flury, 

Caflisch, Ullman-Bremi & Spichiger, 2011; Schweitzer., Griffiths., & Yates, 2012).  

 

Föräldrar till barn med nydiagnostiserad cancer upplevde två övergripande känslor som 

innebar att de inte riktigt kunde förstå situationen samtidigt som de försökte stötta och se 

positivt på tillståndet. Ett flertal föräldrar beskrev det som ett enda kaos (Buchbinder, 

Hamana-Raz & Rot, 2012; Taleghani., Fathizadeh., & Naseri, 2011). 

 

Sjukdomen upplevdes vara hämnd på tidigare brott föräldrarna orsakat och ansågs vara en 

fångenskap som endast kunde brytas med död eller ny terapi. Upplevelsen av att tro på Gud 

och oändlig makt ansågs viktigt och gav möjlighet att fortsätta med barnets behandling trots 

både svårigheter och frustration (Taleghani., Fathizadeh., & Naseri, 2011). 

 

Alla hinder som orsakades av cancer och dess behandling upplevdes som en börda för 

föräldrarna. Upplevelserna startade redan vid tidpunkten för diagnos och följde dem under 

hela behandlingen. De hoppades på återhämtning trots att barnet fått en livshotande sjukdom 

med oviss utgång (Flury, Caflisch, Ullmann-Bremi & Spichiger, 2011).  

 

4.1.2. Känslor under och efter behandlingstiden 

Svåra upplevelser hos föräldrar till barn med cancer var att inse att barnets sjukdom 

försämrades, förstå barnets lidande och att ta viktiga beslut. Andra upplevelser var oro för 

akut försämring av sjukdomen, inse att de inte kunde göra något, acceptera sjukdomen och 

dess behandling, försöka vara positiva inför barnet och hålla tillbaka rädslan (Barakat et al., 

2013; Buchbinder et al., 2012; Schweitzer et al., 2012). 

 

Föräldrar till barn som genomgick cancerbehandling upplevde ett lägre välbefinnande samt 

lägre tillfredställelse med livet än föräldrar till barn som avslutat behandling. Barnets cancer 

hade gett ett nytt perspektiv på livet och att tänka positiva tankar hjälpte till att klara av 

situationen. Ångest upplevdes av föräldrarna då de insåg vad barnet fick genomlida. Trötthet, 

sömnproblem, stress, sorg, ilska, nedstämdhet och svårigheter i att möta andras reaktion var 

vanliga upplevelser. Fler mammor än pappor med barn under cancer behandling upplevde 

känslan av ensamhet medan pappor behövde vara mer ensamma (Buchbinder et al., 2012; 

Enskär, Hamrin, Carlsson, & von Essen, 2010; Gibson, Hartgrave, Smith & Soanes, 2009). 

 

Föräldrar upplevde ett känslomässigt lidande när de såg förändringarna i deras barns utseende. 

Sjukdomen isolerade deras barn från andra vilket medförde att föräldrarna, speciellt 

mödrarna, upplevde skyldighet till att kompensera denna förlust (Taleghani et al., 2011).  

 

Vara hjälplös och utan kontroll beskrevs av föräldrarna. Bördan av att ha cancersjukt barn 

påverkade föräldrarna fysisk och socialt. Föräldrarna upplevde en fysisk trötthet av att 

ständigt ta hand barnet samtidigt som det medförde stress. Kunskapen om hur vårdsystemet 

fungerade gjorde att känslan av hjälplöshet minskade (Gibson et al., 2009). 

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Flury%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Flury%20M%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Ullmann-Bremi%20A%22%7C%7Csl~~rl','');
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU%20%22Spichiger%20E%22%7C%7Csl~~rl','');
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Föräldrar upplevde en vilja av att glömma bort och ignorera problemet genom att stoppa 

huvudet i sanden och hoppas att allt försvann. Upplevelsen hos föräldrar hade tagit fram en 

förnyad känsla av vad det innebar att vara lycklig. När det cancersjuka barnet började må 

bättre upplevdes glädje över att se sitt barn återigen kunna delta i dagliga aktiviteter och 

normalitet skapades i vardagen. Vissa upplevde en önskan att "ge tillbaka" till samhället som 

gett deras barn god vård och omsorg (Barakat et al., 2013; Schweitzer et al., 2012). 

 

Tanken på att förlora ett barn gav en påtaglig oro över barnet samt osäkerhet över framtiden. 

Föräldrarna beskrev det som en kris, att de inte kunde tänka sig att förlora sitt eget barn och 

att hoppet kändes långt borta (Buchbinder et al., 2012; Flury et al., 2011; van Delden, 

Duijnstee, Grypdonck, Kars, & Pool, 2007; Taleghani et al., 2011). 

 

Barnets cancer medförde ökat lidande vid högtider och tanken på att cancern orsakades av 

ärftlighet eller miljön var påtaglig (Yoshida et al., 2014). 

 

4.2. Upplevelser av en förändrad vardag 

4.2.1. Förändrade rutiner 

Föräldrar till barn med cancer upplevde förlorade normalitet i vardagen. Upprepade 

sjukhusbesök medförde känsla av behov att närvara hos barnet. Nya rutiner påverkade hela 

familjen och kunde leda till ilska hos föräldrarna om de inte fick träffa samma vårdpersonal 

som tidigare (Enskär et al., 2010; Taleghani et al., 2011; van Delden et al., 2007). 

 

Behandlingen av barnets sjukdom påverkade familjen negativt. Föräldrar som hade flera barn 

upplevde att de andra barnen glömdes bort. De kände oro och nedstämdhet över syskonet som 

inte var sjukt (Barakat et al., 2013; Curle & Mckenzie, 2012; Enskär et al., 2010) och pappor 

till barn med pågående behandling upplevde oro för det sjuka barnets framtid (Enskär et al., 

2010). 

 

Föräldrarna upplevde att de började omvärdera prioriteringar och hur de ville leva sina liv, 

både var för sig och som familj. De upplevde värdet i att göra det bästa av varje ögonblick. 

Målmedvetna upplevelser ansågs viktigt då det medförde stärkta band inom familjen. 

Föräldrarna började värdesätta livet mer och oroade sig mindre över oviktiga saker. De såg 

vikten i att bevara en glad och frisk familj i största möjliga mån (Schweitzer et al., 2012).  

 

När barnet låg på sjukhuset kände föräldrarna ett lugn och sov bättre på nätterna. Efter 

utskrivning upplevde de ett stort ansvar och kände rädsla. Sjukdomen krävde styrka dygnet 

runt och prioriteringarna i familjen förändrades. Känsla av välbefinnande inom familjen 

berodde på hur det cancerdrabbade barnet mådde (Flury et al., 2011). 

 

Föräldrarna upplevde att osäkerhet, rädsla, oro och förändringar i deras vardag kom då barnet 

skrevs ut, men även glädje och lycka fanns då hela familjen var tillsammans igen och 

normalitet skapades i vardagen (Flury et al., 2011; van Delden, et al., 2007). 

 

4.2.2. En förändrad föräldraroll 

Genom att vara där och finnas till hands för det cancersjuka barnet upplevde föräldrarna som 

en del av deras föräldraskap. Närvara hos det sjuka barnet fyllde behovet av att ge och gav en 

känsla av meningsfullhet. En upplevelse där föräldrar kände skuld var när de inte kunde 

uppfylla rollen som förälder (Buchbinder et al., 2012; Schweitzer., 2012; van Delden et al., 

2007). 
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Föräldrarna upplevde att vara där som det viktigaste när de kände hjälplöshet och rädsla till 

exempel då sjukvårdspersonal inte fanns till hands eller gjorde misstag. De beskrev det som 

en drivkraft av att minska barnets börda genom att vara där vilket ledde till att barnet fick mer 

kraft för att orka ta sig igenom svåra tider (Schweitzer., 2012; van Delden et al., 2007). 

 

De kände att de hade ett krav att minst en av föräldrarna skulle närvara om barnet befann sig 

på sjukhuset (Flury et al., 2011; van Delden et al., 2007). 

 

Cancerbehandlingen förde föräldrarna närmare sina barn och de blev mer involverade i deras 

liv och ibland glömde de bort sig själva när de var upptagna med att ta hand om det sjuka 

barnet. De ignorerade rädslor och känslor för att kunna stötta barnet och vara starka även om 

de befann sig i en krissituation. Föräldrarna upplevde sig själva som experter samt advokater 

när det kom till deras barn då de såg till barnets bästa. Upplevelsen av att finnas där för barnet 

krävde mycket fysisk och emotionell energi och att hantera familjelivet var inte alltid enkelt. 

Föräldrarna försökte att finnas där även om inte orken fanns och de upplevde att endast de 

själva kunde ge barnet optimal vård (van Delden et al., 2007). 

 

4.3. Upplevelse av stöd 

4.3.1. Stöd från sjukvårdspersonal 

Föräldrar till barn med cancersjukdom upplevde att stöd var betydelsefullt. Det framkom då 

personal engagerade sig i det sjuka barnet, visade sympati och gjorde det möjligt för det sjuka 

barnet att tillbringa tid med syskon. Föräldrarna upplevde bra stöd från personal men saknade 

psykologiskt stöd under tiden på sjukhuset (Yoshida et al., 2014). En upplevelse av att 

personalen på sjukhuset visste vad de gjorde, var flexibla och tog både föräldrarnas och 

barnens behov på allvar ansågs viktigt (Enskär et al., 2010).  

 

Hjälpen från sjukvårdspersonalen medförde minskad stress och en lättnad hos föräldrarna då 

personal övertog en del av deras ansvar. Flera beskrev att de inte alltid kunde ha kontroll över 

situationen, men med bra personal omkring sig kunde föräldrarna slappna av samt lita på 

deras kunskap, erfarenheter och följa deras vägledning (Curle & Mckenzie, 2012). 

Vissa saknade stöd under tiden barnet behandlades i hemmet samt att de upplevde både 

ensamhet och hjälplöshet (Buchbinder et al., 2012). 

 

4.3.2. Stöd från familj och vänner 

Föräldrarna upplevde att de fick stöd från partner, vänner och släktingar, hälso- och 

sjukvårdspersonal och i arbetslivet (Enskär et al., 2010; Schweitzer et al., 2012). Föräldrarna 

beskrev att anhöriga ville hjälpa till och stötta vilket kunde upplevas som ett hinder i vardagen 

då det resulterade i mer stress och oro för barnet (Curle & Mckenzie, 2012; Flury et al., 2011; 

Schweitzer et al., 2012). Att samtala med andra i samma situation upplevde föräldrarna som 

en tillgång då det blev ett naturligt utbyte av erfarenheter och hjälp (Barakat, 2013; Flury et 

al., 2011; Taleghani et al., 2011).  

 

Några föräldrar upplevde att människor vände ryggen till och inte gav ett relevant stöd då 

människor i det Iranska samhället ansåg att cancer smittade och därmed isolerade sig 

föräldrarna från andra frivilligt (Taleghani et al., 2011). 

 

Att ha ett barn med cancer upplevdes som ett godkännande, accepterande och stödjande från 

samhället, jämfört från tidigare, hos föräldrar som inte var födda i Australien. Familjer som 

hade stark tro till Gud upplevde detta som en stödjande faktor (Schweitzer et al., 2012). 
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4.3.3. Stöd i form av information och undervisning 

Några föräldrar till barn under behandling samt föräldrar till barn med avslutad behandling 

upplevde att de hade fått tillräckligt med information om sjukdomen och dess behandling för 

att hjälpa till att hantera situationen. Ett stöd som upplevdes vara viktigt var att personalen 

gav aktuell information samt förklarade för och nackdelar med varje behandling. De som 

upplevde att informationen var bristfällig berodde på att personalen inte hade tillräckligt 

mycket kunskap. Föräldrarna upplevde information om sjukdomstillståndet, hur prognosen för 

framtiden såg ut, ge råd, besluta om behandling och tipsa om vad de kunde göra för det sjuka 

barnet som betydande. Känslorna som kom av bristfällig kommunikation var oro, stress och 

förvirring (Buchbinder et al., 2012; Enskär et al., 2010; Gibson et al., 2009; Yoshida et al., 

2014). 

 

Innan hemgång fick föräldrarna både muntlig och skriftlig information som upplevdes 

stödjande, minskade rädsla och hjälpte till för att klara av nya utmaningar de ställdes inför. 

Information innan utskrivning uppskattades (Flury et al., 2011). 

 

Några föräldrar upplevde att informationen var bristfällig och valde då att söka information 

själva på internet vilket ledde till stora oklarheter och stor oro då föräldrarna i många fall 

stötte på irrelevant information (Gibson et al., 2009). 

 

4.4.  Resultatsammanfattning 
Att leva med ett barn med cancersjukdom innebar en stor förändring för föräldrarna och vid 

det första beskedet var det svårt att förstå att barnet blivit sjukt. Den nya tillvaron innebar 

chock, oro, trötthet, sorg och ilska. Föräldrarna kände sig hjälplösa, tanken på att förlora 

barnet var påfrestande. Livet förändrades samt medförde andra prioriteringar och att vara 

tillsammans med familjen ansågs vara det viktigaste. Göra det bästa av varje ögonblick samt 

att ha framtidsplaner stärkte banden inom familjen. Det cancersjuka barnet prioriterades och 

föräldrarna ville vara där även om det bara var för att trösta eller hålla en hand. Stöd från 

familj, släkt, vänner och sjukvårdspersonal upplevdes som värdefullt. Byta erfarenheter med 

andra i samma situation upplevdes också som ett bra stöd.  

 

5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion 
Studien är en litteraturstudie med deskriptiv design. En empirisk studie hade kunnat 

genomföras, men med hänsyn till det känsliga ämnet och de personliga upplevelserna valdes 

en litteraturstudie. Resultatet om föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med cancer 

bearbetades och sammanställdes utefter Kristensson (2014). Studien begränsades till att 

endast beskriva föräldrars upplevelser då en beskrivning av hela familjens upplevelser hade 

blivit för omfattande. Sökorden identifierades utifrån studiens syfte för att få fram 

vetenskapliga artiklar med träffar som svarar mot det litteraturstudien avsåg att studera. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) är Cinahl och Medline databaser som kan användas för att 

hitta relevant omvårdnadsforskning. Sökning av varje sökord var för sig ansåg Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) vara viktigt innan sökorden kombinerades med de booleska 

termerna AND och OR.  

 

Sökning av artiklar till studien begränsades till det engelska språket med tanke på de språkliga 

kunskaperna. Denna begränsning kan medföra att relevanta artiklar som svarade mot syftet 

missades då de var skrivna på andra språk. Sökningen av artiklar till studien tidsbegränsades 

med 10 år, 2007-2017. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska forskning av artiklar helst 
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inte vara äldre än 3-5 år, men för att utöka sökningen och hitta tillräckligt många artiklar till 

studien valdes istället en tidsbegränsning på 10 år. I Cinahl valdes peer reviewed, vilket är en 

styrka då artiklarna är vetenskapligt granskade. I Medline fanns inte den möjligheten, men 

eftersom artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter är de enligt Willman et al. (2011) 

redan granskade.  

 

Urvalsprocessen utgick från Kristensson (2014) och gjordes i flera steg. Inklusionskriterier 

valdes utifrån studiens syfte. Exklusionskriterier valdes för att exkludera artiklar som var 

irrelevanta för studien. Artiklar skriva utifrån barn, syskons och vårdpersonals perspektiv 

valdes bort då de inte var relevanta för studien. Artiklar som var grundade på religion och 

endast fokuserade på upplevelsen av tron på en högre makt valdes att inte inkluderas i studien 

då de inte svarade mot syftet. Reviewartiklar exkluderades. 

 

Samtliga artiklar som valdes till studien kvalitetsgranskades utifrån Kristenssons (2014) 

granskningsfrågor. Kristenssons (2014) granskningsfrågor valdes för att frågorna var bra 

strukturerade och var lätta att utgå ifrån jämfört med andra granskningsmallar. Artiklarna 

bedömdes utifrån syfte, urval, datainsamlingsmetod samt om resultatet var förståeligt, se 

bilaga 2. Samtliga artiklar granskades utefter granskningsfrågorna vilket betyder att de är 

likvärdigt bedömda. Granskningen av artiklarna är en tolkningsfråga och författarna till 

studien kan inte garantera att en annan person skulle tolkat och bedömt kvalitén på exakt 

samma sätt. Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det viktigt att deltagarnas säkerhet kom 

i första hand och därmed gjordes noga kontroller över att de valda artiklarna till studien var 

etiskt granskade innan de inkluderades.  

 

Artiklarnas resultat analyserades av båda författarna genom att de lästes enskilt då egen 

uppfattning om innehållet skapas utan att påverkas av varandra vilket kan vara en styrka för 

studien. I en artikel (Yoshida et al. 2014) beskrevs föräldrars upplevelse av att ha ett barn med 

cancer med dålig prognos och palliativ vård som inkluderades ändå då delar av resultatet 

svarade mot studiens syfte och kvaliteten var hög. Litteraturstudiens resultat är inte 

generaliserbart då majoriteten av valda artiklar är grundade på kvalitativ data (Forsberg & 

Wengström, 2013). Trots att studien inte är generaliserbar bedöms resultatet som användbart i 

sjuksköterskans arbete då artiklarna påvisar likheter. Analysarbetet utgick från Kristensson 

(2014) och analysen gick bra då likartade värdering av var resultatet skulle kategoriseras 

förekom.  

 

5.2. Resultatdiskussion 
Resultatet visar på att när ett barn drabbas av cancersjukdom påverkas föräldrarna. Tillståndet 

de befinner sig i är som ett kaos med hjälplöshet, chock och oro. Nya rutiner i vardagen 

skapas som påverkar hela familjen. Föräldrarna prioriterar annorlunda, gör det bästa av varje 

ögonblick och att vara tillsammans med familjen anses viktigt. Nebauer och Norhfield (2010) 

beskriver liknande resultat där föräldrar upplever att familjen kommer närmare varandra när 

de närvarar hos det sjuka barnet och att det gav meningsfullhet.  

 

Stöd är viktigt och påverkar våra tankar, känslor och beteende positivt och kan minska 

upplevelsen av stress. Det finns olika sorters stöd bland annat emotionellt- och instrumentellt 

stöd. Emotionellt stöd innebär omvårdnad, tillit och beröm medan instrumentellt fokuserar 

mer på fakta, råd samt hjälp med olika material (Faskunger, 2008). Att få stöd från partner, 

vänner, släktingar och hälso- och sjukvårdspersonal ansåg föräldrarna vara betydelsefullt 

något som Nebauer och Northfield (2010) styrker i sin studie. 
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Vid familjefokuserad omvårdnad krävs det att sjuksköterskan ser familjen som helhet 

eftersom alla individer inom familjen påverkar varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2014). När ett barn blir sjukt i cancer involveras föräldrarna och familjen automatiskt 

(Sigurdadottir & Svavarsdottir; Dix et al., 2013). När en individ i familjen drabbas av 

långvarig sjukdom tar familjen på sig ett stort ansvar över omvårdnaden (Benzein, Hagberg & 

Saveman, 2014). I en av artiklarnas resultat upplever föräldrarna sig som barnets experter 

vilket skulle kunna leda till en etisk konflikt då sjukvårdspersonalens kunskap ställs emot 

föräldrarnas erfarenheter. Genom familjefokuserad omvårdnad med samarbete, delaktighet, 

respekt och relevant information anser författarna att denna typ av konflikt skulle kunna 

undvikas.  

 

Under de senaste decennierna har familjefokuserad omvårdnad fått en betydande roll inom 

barnonkologi och föräldrar samarbetar med sjukvårdspersonalen som en del i teamet (Dix et 

al., 2013). Den familjefokuserade omvårdnaden inom barnonkologi står för att inkludera 

föräldrarna i barnets behandling genom information och stöd (Sigurdadottir & Svavarsdottir, 

2006). Tillämpning av familjefokuserad omvårdnad anses vara en bra metod för att bemöta 

hela familjens önskemål och behov. För att kunna erbjuda vård av hög kvalitet är 

familjefokuserad omvårdnad det bästa alternativet.   

 
Skillnader i litteraturstudien kan bero på att de artiklarna som användes baserades på olika 

faser i barnets cancerbehandling. Några studier genomfördes vid tidpunkt för diagnos, några 

under behandlingen och några mot slutet av behandlingen vilket kan leda till olika upplevda 

känslor hos föräldrarna. I de flesta resultat visades liknande upplevelser hos båda föräldrarna 

oavsett kön. Majoriteten av föräldrarna i studierna var mammor vilket kan ha påverkat 

resultatet. I en artikel lyfter det också att pappor behöver få vara ensamma ibland medan 

mammor känner sig mer ensamma. Eftersom det endast lyftes i en artikel anser författarna att 

de inte behöver betyda att fler mammor än pappor känner sig ensamma utifrån ett 

genusperspektiv. Enligt Määttä och Öresland (2014) handlar genus om strukturella 

förhållanden och uppfattningar relaterat till manligt och kvinnligt, om vad kvinnor och män är 

och bör vara. Utifrån ett genusperspektiv tolkar författarna olika skillnader relaterat till män 

och kvinnor i studiens resultat. I familjer där en förälder var tvungen att stanna hemma och ta 

hand om det sjuka barnet var det oftast kvinnan i förhållandet. En förklaring på det skulle 

kunna vara att mannen oftast tjänar mest pengar. 
 

De artiklar som inkluderades i studien kom från flera olika länder vilket författarna ser som en 

styrka då resultatet är liknande oberoende av vilket land studien är utförd i. Föräldrars 

upplevelse av att ha barn med cancer kan därför överföras till andra kulturer. Som 

sjuksköterska är det viktigt att förstå att varje människa är unik oavsett religion, kultur och 

kön. Alla ska bemötas med värdighet och personens integritet och autonomi ska respekteras 

(Sandman & Kjellström, 2014).  

 

Det moderna sättet att kvalitetssäkra vården är en oavbruten utveckling, ett ständigt sökande 

efter förbättringar som ger värde åt patienten och dess närstående så att kvaliteten kan 

tillfredsställa deras behov och förväntningar (Elg & Olsson, 2013). Sjuksköterskans roll som 

en del i teamet tillsammans med andra professioner, patienten och närstående arbetar för de 

fyra grundläggande ansvarsområdena, främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande (svensk sjuksköterskeförening, 2014). Genom familjefokuserad omvårdnad 

med rätt stöd till föräldrar minskar risken för återbesök på grund av bristande stöd vilket kulle 

kunna leda till minskade resurser inom hälso- och sjukvård. Att som sjuksköterska kunna 

hjälpa föräldrar under barnets behandling samt att ha en framtidsplan med t.ex. stödgrupper 



 

11 

 

skulle kunna minska behovet av vård i framtiden som kostnadseffektivt bidrar till en hållbar 

utveckling. En reflektion är att genom tillämpad familjefokuserad omvårdnad skulle det 

kunna underlätta för patienten, hela familjen samt leda till en hållbar utveckling. 

 

5.3. Slutsats 
När en i familjen drabbas av en sjukdom påverkar det varje enskild familjemedlem, men även 

familjen som helhet vilket kan medföra stor påfrestning för föräldrarna. Familjefokuserad 

omvårdnad med god kommunikation och samarbete mellan sjuksköterska, patient och familj 

är grunden för att de ska känna sig trygga i den nya vardagen och de nya rutinerna som 

barnets cancer har medfört. 
 

5.4. Förslag på fortsatt forskning och klinisk nytta 
Fler som dabbas av cancer idag överlever (Hallström, 2008) och det skulle kunna vara en 

bidragande orsak till att forskning om föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer är 

bristfällig. Författarna till denna studie anser att forskningen inom detta område bör förbättras 

och utvecklas för att kunna ge hjälp och stöd utefter föräldrarnas behov. Det är i sin tur viktigt 

för att sjuksköterskan ska få mer kunskap om deras upplevelser för att sedan kunna bemöta 

föräldrar i det kliniska arbetet. Då föräldrarna upplevde att stöd var en bidragande orsak till att 

kunna hantera de nya vardagsrutinerna anser författarna att stöd är det området som behöver 

utvecklas med ny kunskap genom forskning. Andra tillämpningar som anses vara bra för det 

kliniska arbetet är att ge individanpassat samt relevant stöd då det framgår i resultatet att det 

underlättar för föräldrarna. Familjens behov är viktigt att sätta i centrum genom 

familjefokuserad omvårdnad då ett barn har blivit sjukt. Att redan under 

sjuksköterskeutbildning få kunskap om familjefokuserad omvårdnad anses vara en fördel i 

mötet med familjer för att kunna se till hela familjens behov och kunna möta dem som 

enskilda individer, men även som helhet.  
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170123 
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Bilaga 2. Artikelmatris 

 

Artikel Syfte Medtod & Design Värdering Resultat 

Barakat, L., 

Barkman. D., 

Deatrick, J., 

Hocking, M., Kazak, 

A., & Schneider, S. 

(2013). Parent 

perspectives on 

family-based 

psychosocial 

interventions in 

pediatric cancer: a 

mixed-methods 

approach: Support 

Care Cancer, 22(5), 

1287– 1294. 

doi:10.1007/s00520-

0132083-1 

  

USA 

Syftet var att få 

föräldrars 

perspektiv på 

rollen som 

förälder och 

psykosociala 

insatser för 

familjer som har 

ett barn med 

cancer. 

 

 

 

Metod & design 

Mixad metod. Kvalitativ samt kvantitativ.  

 

Urvalsförförande:  

Framgick inte i studien. 

 

Inklusionskriterier: 
Föräldrar till barn med cancerdiagnos som 

överlevt och inte gått igenom ett återfall. Läsa och 

förstå engelska.  

Exklusionskriterier: 

Familjer som bodde för långt bort.  

Barn som fått återfall i cancerdiagnosen.   

 

Urval 

Externt bortfall var 138st 

Internt bortfall var 19st 

 

Slutgiltigt urval:  

Totalt 182 tillfrågades varav 44st tackade och 25st 

av dessa deltog. 

 

Datainsamling: Deltagarna fick svara på öppna 

diskussionsfrågor. Intervjuerna spelades in och 

tog i snitt 2h. Författarna deltog vid minst en 

fokusgrupp och tog fältanteckningar.  

 

Analys:  

Transkribering av inspelat material. Författarna 

identifierade övergripande teman.  

 

 

Styrkor:  

Tydligt beskrivet syfte.  

Inklusions och 

exklusionskriterier i tydlig 

struktur och beskrivning.  

Studien var noga med att 

presentera bortfall.  

 

Svagheter: 

Otydligt beskriven design.  

Metoden för urvalsförförande 

presenterades inte, fanns tydlig 

beskrivning av hur 

urvalsprocessen gick till.  

 

 

Medel.  

Studiens resultat beskriver föräldrars upplevelser 

av att ha barn med cancer.  

Studien visar på att föräldrar upplever att det 

inte fanns tid till annat än det ”sjuka barnet”, 

resten av familjen samt föräldrarnas egna 

känslor och behov blir lidande.  

Föräldrarna upplevde även viktighet av att få 

prata med andra föräldrar i liknande situationer 

för att få möjlighet att prata om cancer, döden 

osv.  

I studien beskrivs det hur föräldrarna vill 

ignorera sina egna känslor, en förälder uttrycker 

att han vill stoppa huvudet i sanden och hoppas 

att allt försvinner.  
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Buchbinder, E., 

Hamana-Raz, Y.& 

Rot, I. (2012). The 

Coping Experience 

of Parents of a Child 

with Retinoblastoma-

Malignant Eye 

Cancer: Journal of 

Psychosocial 

Oncology, 30(1), 21-

40. 

doi:10.1080/0734733

2.2 011.633977 

  

Israel   

  

Syftet var att 

beskriva hur 

föräldrar hanterar 

sitt barns 

cancerdiagnos 

och behandling 

 

 

Metod & design 
Kvalitativ metod. 

Fenomenologisk-hermeneutisk design.  

 

Urvalsförförande:  

Urvalet valdes utifrån patientlistor på en 

hematologklinik.  

 

Inklusionskriterier var barn med diagnos, 1-12 år 

efter diagnostisering 

 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien 

 

Urval 

Externt bortfall framgick inte. 

Internt bortfall var 4 par då de ansåg ämnet som 

känsligt att prata om.  

 

Slutgiltigt urval:  

12 par föräldrar (undantag en kvinna som var 

änka) till barn diagnostiserad med retionoblastom, 

ögoncancer.  

 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer (1-2h) i deltagarnas 

hem.  

 

Analys:  

Transkribering av intervjuer. Identifiering av 

gemensamma teman.  

 

 

 

 

 

Styrkor: 

-Tydligt beskriven, relevant 

datainsamling.  

- etiskt resonemang.  

 

Svagheter:  

- Svårt att identifiera syftet i 

artikeln  

- Exklusionskriterier framgick 

ej.  

 

 

Medel. 

”mörkret innan upptäckt” Föräldrar beskriver 

osäkerheten, oron om vad som ska hända samt 

hur dålig information suddar ut hela situationen.  

”Oron över säkerheten” föräldrars rädsla över 

barnets liv, hotande sjukdom eller risken för att 

barnet ska förlora ett öga. 
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Curle, C., & 

Mckenzie, S. (2012). 

The end of treatment 

is not the end’: 

parents’ experiences 

of their child’s 

transition from 

treatment for 

childhood cancer: 

Psycho-Oncology, 

21(6), 647–654. 

doi:10.1002/pon.195

3   

  

 

Storbritannien  

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

föräldrars 

upplevelser i 

slutet av 

barncancerbehand

ling (EOT) för att 

kunna utveckla 

förståelsen.  

 

 

 

Metod & design 
Kvalitativ: Grounded theory  

 

Urvalsförförande:  

Framgick inte tydligt i studien 

 

Inklusionskriterier var föräldrar till barn mellan 5-

18 år efter cancerbehandling samt att det var deras 

första behandling mot cancer.  

Behandlingen ska ha skett i South West of 

England.  

 

Exklusions kriterier var föräldrar eller barn med 

psykiska problem eller inlärningssvårigheter.  

Deltagare som inte kunde kommunicera på 

engelska. 

 

Urval 

Externt bortfall framgick inte tydligt 

Internt bortfall framgick inte tydligt 

 

Slutgiltigt urval: 

11 föräldrar (fem män & sex kvinnor) med 

medelålder 44,5.  

 

Datainsamling 

Intervju (30-60 min)  

 

Analys:  

Transkribering av intervjudata.  

Innehållsanalys för att separera data i olika 

kategorier. 

 

 

 

Styrkor:  

-Tydligt beskrivet syfte 

- Inklusions och 

exklusionskriterierna var 

utförligt skrivna och relevanta 

för studien.  

- Preciserat urval 

 

 

Svagheter:  

-Urvalsförförande framgick inte, 

fanns en tydlig beskrivning på 

urvalsprocessen.  

- Ev bortfall, svåridentifierat.  

 

Medel. 

 

 

  

Att ta sig igenom, balansera känslor.  

Föräldrarna beskriver att de försökte leva vidare, 

försökte upprätthålla det ”normala” livet.  

Flera i studien beskrev att föräldrarna gör allt för 

att vara positiv.  

Stöttandet från vårdpersonal beskrevs som 

viktigt och ger hopp åt föräldrarna 

Föräldrarna i studien beskriver att inte veta 

någonting om någonting, att de hade behövt mer 

guidning för att känna mer stöd.  

Det beskrivs även i studien att föräldrar upplever 

att cancern har påverkat deras liv för alltid, det 

kommer alltid finnas en tanke i bakhuvudet vad 

som kan hända, tänk om.  
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van Delden, J., 

Duijnstee. M., 

Grypdonck. M., 

Kars. M. & Pool. A. 

(2007). Being there: 

parenting the child 

with acute 

lymphoblastic 

leukaemia: Journal 

of clinical nursing, 

17(12), 1553–1562. 

doi: 

10.1111/j.13652702.

2007.02235.x. 

Nederländerna  

 

Jour 

 

 

Syftet var att 

utforska 

föräldrars 

upplevelse av att 

vara förälder till 

ett barn med 

leukemi under 

första året efter 

diagnos.  

 

Metod & design 

Kvalitativ design.  

Grounded theory.  

 

Urvalsförförande 

Framgick inte tydligt i studien. 

 

Inklusionskriterier var föräldrar till barn under 12 

år med diagnosen ALL under första året av 

behandling samt hollänsktalande. 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien.  

 

Urval 

Externt bortfall var en hel familj pga. känsligt 

ämne samt en pappa som ansåg sig inte ha tid att 

delta. 

 

Internt bortfall framgick inte i studien. 

 

Slutgiltigt urval:  

23 föräldrar till 12 barn(12 mammor och 11 

pappor). 

 

Datainsamling:  
Individuella intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna spelades in.  

 

Analysmetod 

Transkribering och kodning.  

 

 

 

 

 

 

Styrkor  

-Tydligt syfte. 

-Relevanta och tydliga 

inklusionskriterier.  

- Resultatet var bra formulerat, 

utförligt skrivet.  

 

Svagheter  

-Urvalsförförande framgick inte, 

fanns endast beskrivet hur 

urvalsprocessen gick till.  

- exklusionskriterier saknades  

 

 

 

Hög.  

Studiens resultat visar att föräldrar upplever att 

vara där som en viktig känsla.  

Föräldrar spända och rädda.  

Föräldrarna menar att det enda de kan erbjuda 

sitt sjuka barn är att ”vara där”. 

Studiens resultat visar att föräldrar bygger en 

relation med sitt barn som handlar om tillit då 

barnet kan lita på och luta sig mot för att få 

kraft.  

Föräldrarna beskriver även problemet med att 

alltid vilja vara där. Att de vill vara tillgängliga 

om barnet behöver det samtidigt som föräldrarna 

sätter sina egna aktiviteter och behov åt sidan.   
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Enskär, K., Hamrin, 

E., Carlsson, M., & 

von Essen, L. (2010). 

Swedish mothers and 

fathers of children 

with cancer: 

perceptions of well-

being, social life, and 

quality care: Journal 

of Psychosocial 

Oncology, 29(1), 51-

66. 

doi:10.1080/0734733

2.2011.534026 

 

England 

Syftet var att 

beskriva 

upplevelse av 

välbefinnande, 

socialt liv och 

vård av god 

kvalitet hos 

föräldrar till barn 

med cancer. 

Metod & design 
Fall-kontroll studie 

 

Urvalsförfarande 

Framgick inte. Tydlig beskrivning om hur de går 

tillväga vid urvalsförförande 

 

Inklusionskriterier var föräldrar med barn (0-18 

år) diagnostiserats med cancer, besöka 

avdelningen för behandling eller en kontroll, och 

vara svenskt tal. 

 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt studien. 

 

Urval  
Externt bortfall 48 

Internt bortfall var 19 

 

Slutlig grupp  
188 familjer deltog i studien.  

 

Datainsamling 
Deltagarna svarade på en enkät som omfatade en 

5-gradig skala med svar som sträcker sig från 

håller inte med till att hålla med. Sjutton frågor 

rörde föräldrarnas välbefinnande, 6 kretsade kring 

deras sociala liv, och 12 omfattade vårdkvaliteten.  

 

Analysmetod 

Statistisk analys 

 

 

 

 

 

Styrkor: 
- Tydligt formulerad 

undersökningsfråga. 

- Tydlig beskrivning var studien 

ägde rum.  

- Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier 

- Tydlig beskrivning av hur data 

samlades in. 

- Tydlig beskrivning av statistisk 

metod. 

- Relevant bedömning av 

resultatets generaliserbarhet. 

 

Svagheter: 

- Ingen tydlig beskrivning av när 

studien ägde rum. 

- ingen beskrivning av hur 

urvalets storlek bestämdes. 

- Ingen tydlig beskrivning av hur 

risk för bias hanterades.  

 

Medel 

 

Välbefinnande var något som skattades lågt hos 

föräldrar till barn med cancerbehandling. 

Sjukdomen medförde att nästan alla upplevde ett 

nytt perspektiv på livet och att tänka positivt 

hjälpte dem att klara av situationen. Upplevelse 

av ångest, sömnproblem, trötthet, sorgsenhet, 

ensamhet, orolighet för barnets framtid samt att 

andra barn i familjen försummades var vanligt. 

Dagliga rutiner påverkades av sjukhusbesök, de 

fick finansiella problem och stöd från andra 

ansågs viktigt. Föräldrar upplevde att de fått 

tillräcklig information, att personalen på 

sjukhuset förstod både föräldrarna och barnens 

behov och att utrustningen som behövdes fanns 

på sjukhuset. Det gjorde det lättare att hantera 

situationen. Många kände inte tillfredställelse 

med livet, men de försökte vara positiva för 

framtiden. 
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Flury, M., Caflisch, 

U., Ullmann-Bremi, 

A., & Spichiger, E. 

(2011). Experiences 

of parents with 

caring for their child 

after a cancer 

diagnosis: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing, 28(3), 143–

153. 

doi:10.1177/1043454

210378015 

 

USA 

Syftet med denna 

studie var att över 

cirka 7 veckor 

utforska 

erfarenheter hos 

föräldrar som tar 

hand om barn 

med ny 

diagnostiserad 

cancer, efter 

påbörjad 

behandling och 

den första 

utskrivningen från 

sjukhuset hos 2 

schweiziska 

barnsjukhus. 

 

Metod & design 
Kvalitativ metod. Design framgick inte. 

 

Urvalsförfarande  

Framgick inte. Tydlig beskrivning om hur de går 

tillväga vid urvalsförförande 

 

Inklusionskriterier framgick inte tydligt i studien. 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien. 

 

Urval  
Externt bortfall framgick inte i studien. 

Internt bortfall framgick inte i studien. 

 

Slutlig grupp  
Totalt deltog 9 mödrar och 3 fäder till barn med 

diagnosen cancer. 

Deltagarna var mellan 23 och 49 år gamla. 

 

Datainsamling  
Två intervjuer genomfördes. Den första under den 

första veckan efter utskrivningen från sjukhuset, 

och den andra 4 - 7 veckor senare 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. Transkribering av data, 

sammanställa till enheter och sedan bilda 

kategorier.  

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor: 

- Tydligt formulerat syfte 

- Tydlig beskrivning av hur 

deltagarna rekryterades 

- Relevant datainsamlingsmetod 

- Resultatet tär logiskt beskrivet 

och lätt att följa 

- Tydlig beskrivning av hur data 

analyserades 

- Finns tydliga bevis för 

trovärdighet 

 

Svagheter: 

- Ingen tydlig design beskriven 

- inga tydliga inklusions- 

respektive exklusionskriterier 

- Litet urval. 

 

Hög. 

Barnets cancer innebar en börda för föräldrarna. 

Följderna startade redan vid diagnos & följde 

under en lång tid. Rädslan över att förlora barnet 

och tanken på att situationen kan förvärras fanns 

med hela tiden. Att ta hand om ett barn med 

cancer motsvarade ett heltidsarbete. Trots alla 

konsekvenser försökte de integrera sjukdomen i 

den dagliga rutinen. De fortsatte med vanor de 

hade innan barnet blivit sjukt och på så sätt 

upprätthålls det normalitet i vardagen. Även om 

barnet drabbats av en livshotande sjukdom med 

en öppen ände, hoppades alla föräldrar att deras 

barn skulle återhämta sig. Prioriteringarna 

förändrades då saker som verkade vara viktigt 

innan, förlorat sin betydelse. Välbefinnande i 

familjen berodde på det sjuka barnet. När den 

sjuke mådde bättre så mådde alla bättre. De goda 

stunder hjälpte föräldrar uthärda de belastningen 

som cancern medförde. 
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Gibson, F., 

Hartgrave, D., Smith, 

L., & Soanes, L. 

(2009). What are the 

experiences of the 

child with a brain 

tumour and their 

parents?: European 

Journal of Oncology 

Nursing, 13(4), 255-

261. 

doi:10.1016/j.ejon.20

09. 03.009  

  

Storbritannien och 

Irland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Syftet var att få 

förståelse för barn 

och dess 

föräldrars 

upplevelser om 

omvårdnaden på 

Londons 

regionala 

cancerenhet. 

2. Att förstå deras 

synvinkel på den 

aktuella 

cancersjukvården. 

Positiva 

upplevelser och 

vad som kan 

förbättras.  

3. Kartlägga 

behoven hos barn 

med hjärntumör 

och deras 

föräldrar från 

diagnostisering 

till slutet av 

behandling.  

Metod & design 
Kvalitativ metod med en explorativ design. En 

longitudinell studie.  

 

Urvalsförförande:  

Framgick inte tydligt i studien. 

 

Inklusionskriterier var familjer och barn där 

barnet var mellan 4-16 år och genomgår 

behandling av hjärntumör eller ryggmärgstumör.  

Exklusionskriterer framgick inte tydligt i studien.  

 

Urval 

Externt bortfall framgick inte i studien 

Internt bortfall var ett barn pga. Färdig behandlad 

samt två barn pga. Att de krävde palliativ vård. 

 

Slutgiltigt urval:  

10 barn (4-13 år)  

9 mammor & 9 pappor  

 

Datainsamling:  

Datainsamlingen av barnen gjordes på en 

grundnivå genom korta intervjuer samt 

möjligheten att uttrycka känslor och upplevelser 

genom text, bild, foto och genom att göra posters. 

Datainsamlingen från föräldrar skedde genom 

semi-strukturerade intervjuer (1-2h) 

 

Analys:  

Transkribering, kodning, teman  

 

 

 

 

 Styrkor  

-Syftet var tydligt och beskrivet 

i flera delar.  

- Tydliga inklusionskriterier  

- Datainsamlingen är klar och 

visar på att datainsamlingen sker 

på olika sätt beroende på 

deltagarens ålder.  

 

Svagheter:  

- Otydliga exklusionskriterier. 

- Urvalsförförande beskrivs ej 

utan endast processen för 

urvalet.  

 

Hög.  

 

Föräldrar upplever sitt vardagliga liv påverkat på 

så sätt att de är konstant trötta, arga, stressade 

samt förändrat hela sin bild av hur livet ska se 

ut.  

Föräldrarna lägger så mycket tid på det sjuka 

barnet att jobbet blir påverkat vilket i sin tur 

påverkar ekonomin.  

Att andra i familjen så som andra syskon blir 

påverkade är en stor börda för föräldrarna. 
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Schweitzer, R., 

Griffiths, M., & 

Yates, P. (2012). 

Parental experience 

of childhood cancer 

using Interpretative 

Phenomenological 

Analysis: Psychology 

& Health, 27(6), 

704-20. 

doi:10.1080/0887044

6.2011.622379 

 

England 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

erfarenheter från 

föräldrar som har 

ett barn med en 

livshotande 

sjukdom 

Metod & design 

Kvalitativ metod med fenomenologi som design. 

 

Urvalsförfarande 

Metoden för urvalsförförande framgick inte. 

Tydlig beskrivning om hur de går tillväga vid 

urvalsförförande 

  
Inklusionskriterier var föräldrar med barn som 

diagnostiseras med cancer eller en cancerrelaterad 

sjukdom efter januari 2005 och som är mellan 8 

och 17 år. Föräldrarna ska vara inom det normala 

intervallet för intelligens och vara engelsktalande. 

 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien. 

 

Urval  
Externt bortfall: 21 familjer  

Internt bortfall framgick inte i studien. 

 

Slutlig grupp  
Totalt nio mammor och två pappor deltog i 

studien. Föräldrar ålder varierade från 36 till 57 år 

med medelåldern är 44 år.   

 

Datainsamling  
Två öppna halvstrukturerade intervjuer, som 

varade mellan 45-90 minuter, genomfördes vid 

två olika tillfällen.  

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. Transkribering, identifiering av 

teman, kodning, meningsenheter och tillslut 

sammanställa i kategorier samt subkategorier.  

Styrkor 

- Tydligt formulerat syfte 

- Tydlig beskrivning av studiens 

design 

- Relevant datainsamlingsmetod 

- Tydlig beskrivning av hur data 

samlades in.  

- Resultatet är logiskt beskrivet 

och lätt att följa.  

- Finns tydliga bevis för 

trovärdighet 

 

Svagheter 
- Inga tydliga 

exklusionskriterier. 

 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarnas upplevelse var djup, personlig och 

deras värld vändes upp och ner. Många upplevde 

chock och förnekelse, men ändå fortsatte de en 

aktiv roll i att stödja barnet. Livet anpassades 

efter barnet, de levde i nuet, tog en dag i taget, 

gjorde det bästa av varje ögonblick, satte upp 

nya mål samt omvärderade sina prioriteringar 

och försökte leva som en fungerande familj. 

Stöd ansågs viktigt hos föräldrarna vilket många 

fick från familjen, arbetsplats samt barnets 

skola. När barnets sjukdom blev bättre återkom 

glädje och många ville ge tillbaka till samhället 

som de hade upplevt att deras barn får god vård 

och omsorg 
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Taleghani, F., 

Fathizadeh N., & 

Naseri, N. (2011). 

The lived 

experiences of 

parents of children 

diagnosed with 

cancer in Iran: 

European Journal of 

Cancer Care, 21(3), 

340-348. Doi: 

10.1111/j.1365-

2354.2011.01307.x 

 

Syftet med 

studien var att få 

en förståelse av 

erfarenheterna 

hos föräldrar till 

barn med 

diagnosen cancer, 

och att undersöka 

deras beskrivning 

av de situationer 

som de befann sig 

i så att lämplig 

omvårdnad kan 

utformas utifrån 

de krav och 

egenskaper som 

finns i iransk-

islamiska kultur. 

Metod och design 

Kvalitativ metod med hermeneutik som design. 

 

Urvalsförförande 

Metoden för urvalsförfarande framgick inte. 

Tydlig beskrivning om hur de går tillväga vid 

urvalsförförande 

 

Inklusionskriterier var föräldrar till barn med 

diagnosen blodcancer under 10 år, åtminstone 3 

månader skulle ha gått från tidpunkten för 

diagnos, barnen var under behandling och inte ha 

några syskon med andra kroniska tillstånd. 

 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien. 

 

Urval 
Externt bortfall framgick inte. 

Internt bortfall framgick inte. 

 

Slutgiltig grupp 

Deltagarna i studien var 4 pappor och 11 mammor 

Deras ålder varierade mellan 25-45 år. 

 

Datainsamling 

Enskilda intervjuer med öppna frågor. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. Transkribering, skapande av 

teman och sammanställning i kategorier. 

 

 

 

 

 

 Styrkor: 

- Tydligt formulerat syfte 

- Tydlig beskrivning av vald 

design 

- Tydlig beskrivning å hur data 

samlades in 

-Tydlig beskrivning av hur data 

samlades in. 

- Relevant datansamling. 

- Resulatet är logiskt beskrivet 

och lätt att följa.  

- Finns bevis för trovärdighet i 

studien. 

 

Svagheter: 

- Ingen beskrivning av 

urvalsförförande. 

 

Hög. 

 

 

 

 

Upplevelse av att inte förstå situationen 

samtidigt som de försökte stötta barnet var 

vanligt. De hade känsla av behov att närvara hos 

barnet. En upplevelse av att tro på Gud och på 

oändlig makt ansågs viktigt. I situationen de 

befann sig så upplevde en känsla av att de var 

tvungna att acceptera verkligheten av 

sjukdomen, dess sjukdomsförlopp, de långa 

behandlingarna, pendlingen till och från 

sjukhuset för att se fram emot en framtid som 

skulle befria dem. Många föräldrar upplevde att 

människor vände ryggen till och inte gav ett 

relevant stöd. Sjukdomen avskilde deras barn 

från andra vilket medförde att föräldrarna, 

speciellt mödrarna, kände skyldighet till att 

kompensera denna förlust 
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Yoshida, S., Amano, 

K., Ohta H., Kusuki, 

S., Morita, T., Ogata, 

A., & Hirai K. 

(2014). A 

comprehensive study 

of the distressing 

experiences and 

support needs of 

parents of children 

with intractable 

cancer: Japanese 

Journal of Clinical 

Oncology, 44(12), 

1181–1188, 

doi:10.1093/jjco/hyu

140 

 

Japan 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

föräldrars 

upplevelse till 

patienter med 

svårbehandlad 

barncancer i 

Japan med dålig 

prognos samt att 

undersöka vilket 

stöd som anses 

nödvändigt 

Metod & design 
Kvantitativ metod, tvärsnittsstudie med korrelativ 

design 

 

Urvalsförfarande  

Framgick inte. Tydlig beskrivning om hur de går 

tillväga vid urvalsförförande.  

 

Inklusionskriterier var sörjande familjemedlem till 

en patient med cancer mellan november 2004 

november 2007, patienten ska drabbas av blod 

tumör eller solid tumör innan de fyllt 20 år. 

Föräldrarna får inte ha en psykisk sjukdom och 

ska kunna svara själv på ett frågeformulär  

 

Exklusionskriterier framgick inte tydligt i studien. 

 

Urval  

Externt bortfall var 25 personer 

Internt bortfall var 74 personer 

 

Slutlig grupp 
146 sörjande föräldrar som uppfyllde kriterierna 

tilldelades enkäten varav 61 stycken svarade 

 

Datainsamling  
Enkätundersökning 

 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor: 
- Tydligt formulerat syfte 

- Tydlig beskrivning av när 

studien ägde rum 

- Tydligt beskrivna 

inklusionskriterier 

- Tydlig beskrivning av hur data 

samlades in. 

- Tydlig beskrivning av antalet 

deltagare och bortfall. 

- Tydlig beskrivning av risker 

för bias i diskussion. 

- Tydlig bedömning av 

resultatets generaliserbarhet. 

 

Svagheter: 

- Inga beskrivna 

exklusionskriterier 

- Ingen beskrivning om hur 

urvalets storlek bestämdes 

- Ingen tydlig beskrivning av 

relevanta bakgrundsvariabler. 

 

Hög. 

 

 

 

 

 

De fem mest plågsamma upplevelser hos 

sörjande föräldrarna var att inse att barnets 

sjukdom var värre, inse barnets lidande, fatta 

beslut baserat på att barnet kommer att dö inom 

en snar framtid, orolighet och nervositet inför 

akut försämring samt att inse att det inte fanns 

något mer de kunde göra för barnet. De fem 

viktigaste stöden föräldrar upplevde var att 

vårdpersonal besökte det sjuka barnet varje dag, 

få aktuell information om nackdelar med varje 

behandling, visa på hur viktigt det är att aldrig 

ge upp och vidta åtgärder som gör det möjligt 

för sjuka barn att tillbringa tid med syskon. 
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