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Sammanfattning   

Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 300 barn per år av cancer, där tre av fyra barn överlever 

sin cancer. Cancer som drabbar barn är mer aggressiv än den som vuxna drabbas av, och det 

är fortfarande oklart vad som orsakar en cancersjukdom hos barn. När ett barn drabbas av 

cancer påverkas hela familjen, speciellt föräldrarna som behöver hålla ihop för barnens skull. 

Föräldrarna hamnar i en svår situation där de behöver hantera både sina egna och barnets 

känslor.  

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har cancersjukdom.     

Metod: En deskriptiv litteraturstudie med systematisk sökning gjordes i två olika databaser, 

Medline och Cinahl. Relevanta sökord som childhood neoplasms, parents, experience 

användes. Tio olika kvalitativa studier inkluderades i studien och sammanställdes med 

integrerad analys.    

Resultat: Studien visar att föräldrar som hade ett barn med cancer upplevde många olika 

slags känslor som var svåra att hantera. Föräldrarna upplevde känslor som oro om hur 

framtiden skulle bli och skuld över att de inte kunde göra någonting åt sitt barns sjukdom. 

Kategorier som användes under resultatet var: Upplevelser hos föräldrar när barnet får cancer, 

upplevelser i vardagen, föräldrarnas upplevda behov av stöd och upplevelser av att kunna gå 

vidare i livet.  

Slutsats: Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att arbeta efter familjecentrerad omvårdnad för 

att hjälpa föräldrarna att hantera sina känslor. När ett barn blir sjukt drabbas hela 

familjen, sjuksköterskan behandlar inte bara barnet utan hela familjen. Bearbetning av 

känslorna som uppstod och rätt stöd var viktigt för att föräldrarna skulle klara av den svåra 

situationen de hamnat i. 

   

Nyckelord: Barncancer, föräldrar, upplevelse.  
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1.  Inledning    

Barncancer kan innebära en förändrad livssituation för såväl barn som föräldrar. Även om 

fokus ligger på barnet, deras lidande och välmående är det viktigt att inte glömma bort 

barnets anhöriga. Att ha ett barn med cancer beskrivs som en press och ett lidande för 

föräldrarna. Det liv som ansågs vara normalt tidigare försvann och många förlorade fotfästet i 

livet. Föräldrar som har barn med cancer kan känna en känsla av att inte räcka till och inte 

kunna påverka. Mycket tid tillbringas på sjukhuset och föräldrarna kände sig maktlösa 

och blev ständigt beroende av att få hjälp av andra. Varje dag kan deras liv ta en ny vändning, 

ingen dag var som någon annan (Björk, Wiebe & Hallström, 2005).  

 

Sjuksköterskans huvuduppgift är att ge god omvårdnad till barnet för att upprätthålla god 

hälsa, förebygga ohälsa, minimera infektionsrisken samt lindra lidandet (Hagelin, 2008). När 

ett barn får en allvarlig sjukdom som cancer kan det vara svårt för barnet att förstå vad som 

händer. Det gjorde det ännu svårare för föräldrarna att hantera sjukdomen då barnet blir 

väldigt lidande när hen inte förstår vad som händer (Enskär, 1999).    

     

2. Bakgrund    

2.1 Cancer bland barn   

I Sverige insjuknar ungefär 300 barn av cancersjukdom varje år (Barncancerfonden, 2017). 

Det är viktigt att behandling genomförs i tidigt skede för att snabbt kunna hjälpa barnet och 

undvika komplikationer. Idag finns det så pass goda förutsättningar att mer än 75 % av barnen 

kan överleva. Cancer som barn insjuknar i är mer aggressiv och sprider sig snabbare än hos 

vuxna (Konger et al., 2008).    

 

Vanligaste cancerformerna som förekommer hos barn är olika former av leukemi, lymfom 

(ungefär 40 %) och andra typer av tumörer som hjärntumörer och maligna tumörer (ungefär 

30 %). Hos barn som har cancer utgör nästan var tredje fall en tumör i hjärnan eller övriga 

centrala nervsystemet. Bakomliggande faktorer till barncancer är okänd, miljö och livsstil kan 

ha en viss påverkan. Globalt gäller internationella behandlingsprinciper och det finns ett stort 

samarbete för cancer hos barn. I Norden gäller samma behandling för ett barn som drabbas av 

leukemi. I Sverige finns sex olika behandlingscentrum som är specialiserade på cancer hos 

barn (Barncancerfonden, 2017).   
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Det finns olika behandlingsformer för cancer hos barn och oftast kombineras behandlingarna 

för att en behandling inte är tillräcklig. Behandlingsformerna som finns är 

cytostatikabehandling som innebär att läkemedlet går igenom blodbanan till cellerna, 

operation där man angriper tumören direkt och strålbehandling vilket innebär att cancern 

behandlas med strålning. Vilken behandlingsform som används varierar från individ och 

sjukdom med hänsyn till barnets kropp och organ. Barnet befinner sig i en tillväxtfas, då är 

det lättare att ta skada av krävande behandling (Barncancerfonden, 2017; Bruun, Lorentsen & 

Grov, 2011; Socialstyrelsen, 2013).     

     

2.2 Vård av barn med cancer   

 Omvårdnad av barn med cancer kan vara känslomässigt påfrestande för personalen då de inte 

endast behöver arbeta med barnen i fråga utan också deras familjer. Sjuksköterskan har en 

stor roll i att förmedla kunskap och stöd till barnet och familjen (Hagelin, 2008). 

Omvårdnadsarbetet underlättas för sjuksköterskan när föräldrarna är delaktiga från första 

början, samtidigt som det medför att relationen mellan familj och vårdpersonal blir bättre 

(Von Essen & Enskär, 2003). När föräldrar engagerade sig i barnets vård kunde dem känna att 

de har kontroll över situationen och kan hålla sig uppdaterade om det som händer. De får vara 

delaktiga vid beslutsfattande och ses som barnets viktigaste stöd. Ansvaret som följer med 

kan vara tungt och skapa rollförändringar som kan vara svåra att hantera. Engagemang och 

hopp kan ge en minskad känsla av hjälplöshet för föräldrar. Resultaten blir positiva för både 

föräldrarna och barnet (Kirkevold & Stromsnes- Ekern, 2001). Det är viktigt att låta 

föräldrarna vara med i beslutsfattandet gällande omvårdnaden och åtgärderna för barnen. 

Föräldrar ska vara med under barnens vård så mycket som de vill och känner att de klarar av. 

Vissa föräldrar kan känna att de inte vill delta i omvårdnaden över huvud taget, medan andra 

föräldrar vill ha den största rollen i barnets omvårdnad (Enskär, 1999).    

   

Föräldrar till barn med cancer kan använda information från olika källor för att skapa kunskap 

om sitt barns sjukdom. Information kan hjälpa föräldrar att minska det kaos som finns och 

skapa en känsla av kontroll (Von Essen & Enskär, 2003). Ringnér, Jansson och Graneheim 

(2011) har identifierat två tillstånd som föräldrarna kände när de vill få kunskap om sitt barns 

tillstånd under tiden barnet har cancer. De två tillstånden var att få en bekräftad känsla av att 

vara en person av betydelse, och känslan av att känna sig som en ovälkommen gäst. I det 
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första tillståndet menade Ringnér et al (2011) att föräldrar som var välinformerade upplevde 

att de fick stöd och kände sig betydelsefulla. Tillståndet var särskilt kännetecknande vid god 

informations- och kunskapsdelning av vårdpersonalen vid ett tidigt skede av barnets 

behandling. Målet var att ge föräldrarna trygghet trots allt som hände. Det andra tillståndet 

handlade om att föräldrarna kände sig som ovälkomna gäster och byggde på att 

informationsbehovet hos föräldrarna inte uppfylldes. De kände sig övergivna och behövde 

tjata sig till information vid kritiska situationer under barnets behandling. Det här tillståndet 

kännetecknades av dålig förståelse, kommunikation och förståelse om familjens situation från 

vårdpersonalens sida (Ringnér et al., 2011). När informationsbehovet hos föräldrarna inte 

fylldes bidrog det inte endast till frustration från föräldrarnas sida utan även en försvårad 

arbetssituation för vårdpersonalen. Det var nödvändigt för vårdpersonalen att se över varje 

enskild familjs behov av information, samt ha en förståelse över föräldrarnas situation och 

svårigheter (Von Essen & Enskär, 2003).     

    

2.3 Familjecentrerad omvårdnad  

För att uppnå optimal vård bör hela familjen involveras, sjuksköterskan planerar 

omvårdnaden för hela familjen och inte bara individen som har fått sjukdom (Jolley & 

Shields, 2009; Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003). En viktig åtgärd som bör utföras av 

vårdpersonal är att bedöma varje enskild individ i familjen efter deras behov och svårighet. 

Personalen ska ta hänsyn till familjens förmåga till att hantera sjukdom och vilja till att 

samarbeta i omvårdnaden (Enskär, 1999). Familjecentrerad omvårdnad innebär att vårdteamet 

arbetar med hela familjen och inte bara med den som är sjuk. Familjen ses som en helhet 

inom omvårdnaden och det ska hållas en öppen dialog mellan sjuksköterskan och familjen 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Benzein, Hagberg & Saveman, 2012). I en studie av 

Benzein, Olin & Persson (2015) framkom det att det var viktigt att sjuksköterskan skulle 

finnas där för de anhöriga, för att de anhöriga på bästa sätt skulle kunna hjälpa den sjuka 

familjemedlemmen. 

 

Relationen mellan sjuksköterskan och familjen ska bygga på ömsesidighet och inte bygga på 

hierarki. Både sjuksköterskan och familjen har en specialiserad kompetens om hur hälsan ska 

bevaras och utbyter styrkor och resurser i relationen. Det är viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar med familjen efter möten och samtal. Grunden för att ha ett professionellt 

förhållningssätt är att sjuksköterskan arbetar på ett systematiskt sätt med familjer. För att 
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uppnå en hög vårdkvalitet och främja vårdutveckling var det viktigt att det fanns en samlad 

utvärdering av att arbeta familjecentrerat inom omvårdnad (Benzein et al., 2012).      

 

2.4 Problemformulering   

I Sverige insjuknar cirka ett barn i cancer varje dag. När ett barn får cancer förändras livet 

drastiskt för barnet och familjen, de inblandade påverkas både känslomässigt och socialt. Det 

är viktigt att sjuksköterskan arbetar familjecentrerat och tar hänsyn till alla familjemedlemmar 

för att på bästa möjliga sätt kunna ge dem det stöd och hjälp de behöver. Genom att beskriva 

hur föräldrar upplever sin situation får sjuksköterskan en bättre förståelse och kan ge en bättre 

omvårdnad till alla parter.  

    

3. Syfte      

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

som har cancersjukdom.   

 

4. Metod     

4.1 Design     

En deskriptiv litteraturstudie användes för att besvara syftet till studien. En deskriptiv 

litteraturstudie innebär att sökningar görs i tidigare forskning för att få fram relevant 

information inom det valda problemområdet (Kristensson, 2014).    

    

4.2 Sökstrategi     

En systematisk sökning gjordes för att hitta artiklar inom det valda området (Kristensson, 

2014). Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Medline för att hitta relevanta 

vetenskapliga artiklar till studien. Mesh-termer användes för att få fram specifika sökord för 

databasen Medline. I databasen Cinahl  användes Cinahl Headings för att få fram specifika 

sökord. Sökorden kombinerades med booleska sökoperatorer som AND eller OR(Kristensson 

(2014). I databasen Cinahl användes sökorden: Childhood Neoplasms AND Life Change 

events OR life experience OR Experience* AND Parents OR Parenting OR Parental Attitudes 

OR Mothers OR fathers.  I sökningen som gjordes i databasen Medline användes följande 

sökord:  Neoplasms AND Parents OR Parenting OR Mothers OR fathers AND Life Change 

Events OR Experience*. Avgränsningar som gjordes var artiklar publicerade 2006-2016, 

engelska artiklar och ålder 0-18 år. Se bilaga 1 Sökmatris 
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4.3 Urval      

Urvalet skedde i olika steg och databaser. I urval ett lästes totalt 114 titlar från databasen 

Cinahl och 222 titlar från databasen Medline för att hitta relevanta artiklar som ansågs svara 

på syftet. Från databasen Cinahl valdes 20 artiklar med relevant titel till urval två där 

abstracten lästes. Från Medline lästes totalt elva abstract. I urval tre lästes de artiklar vars 

abstrakt besvarade studiens syfte i fulltext. Studiens inklusionskriterier var vetenskapliga 

artiklar som besvarade studiens syfte, föräldrarnas upplevelse av att ha ett barn som lider av 

cancer, barn i åldern 0-18 år och att artikeln skulle vara godkänd av etisk kommitté eller 

innehålla ett etiskt övervägande. Studiens exklusionskriterier var artiklar som beskriver 

sjuksköterskans upplevelse, barnets upplevelse, upplevelser av syskon till det cancerdrabbade 

barnet, palliativ vård.  

 

4.4 Granskning   

Fjorton artiklar som besvarade studiens syfte kvalitetsgranskades genom SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014). Granskningsmallen användes för att 

avgöra vilken vetenskaplig kvalité studierna höll. Författarna granskade artiklarna enskilt med 

hjälp av granskningsmallen och sedan jämfördes granskningarna tillsammans. Efter 

granskningen bedömdes tio artiklar hålla god kvalité. Fyra artiklar bedömdes ha låg kvalité 

och exkluderades. Se bilaga 2 Artikelmatris     

 

4.5 Bearbetning och analys    

För att sammanställa resultatet från de tio studierna gjordes en integrerad analys. Artiklarna 

lästes enskilt av författarna för att få en förståelse och sedan diskuterade författarna innehållet 

med varandra. I nästa steg översattes samtliga artiklars resultat från engelska till svenska för 

att undvika misstolkning av innehållet. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat 

identifierades (Kristensson, 2014). Meningar och stycken med liknande innehåll 

sammanställdes. Kategorier och underkategorier bildades som bearbetades ett flertal gånger 

och slutligen kvarstod fyra kategorier och sju underkategorier.  

 

4.6 Etiska överväganden    

Artiklarna som har granskats och valts till studien har genomgått etiska granskningar och 

deltagarna i studien har gett sitt samtycke. Det var viktigt att författare inte lade in sina egna 

värderingar i resultatet, då det ska redovisas på ett objektivt och välgrundat sätt (Forsberg & 

Wengström, 2013). Det är av betydelse att forskaren tar hänsyn till deltagarnas integritet, 



 6 

självbestämmande och samtycke. Författarnas egna åsikter och fördomar kring ämnet 

åsidosattes för att arbetet skulle bli så objektivt som möjligt och på så sätt inte få en subjektiv 

blick i arbetet (Kristensson,2014). 

  

5. Resultat   

    

5.1 Upplevelser hos föräldrar när barnet fick cancer    

   

5.1.1 Förnekelse och acceptans   

Resultatet visade att i samband med att föräldrarna fick veta att deras barn hade fått diagnosen 

cancer blev de chockade och förkrossade, cancerdiagnosen av deras barn var det värsta som 

kunde hända dem. De kände sig rädda och oroliga för deras barns framtid och vad som skulle 

hända med barnet. Känslorna som uppkom hos föräldrarna var att dem inte visste vad som 

skulle hända eller hur det skulle sluta, skulle deras barn klara sig eller vara en av dem som 

förlorade kampen mot cancern (Bally et al., 2014; Shortman, Beringer, Penn, Malso, Lowis & 

Sharples, 2012). Att gå in i "cancervärlden" beskrevs som något som var förödande, en 

förälder beskrev det som om att hela deras värld helt plötsligt hade stannat, hur skulle dem 

klara av detta (Fletcher, 2010).  

 

Föräldrarna hamnade i en chock som ledde till att dem förnekade sjukdomen. För många 

föräldrar blev det, på grund av chocken, svårt att acceptera sjukdomen och dem levde i 

förnekelse till att deras barn var sjukt. Med tiden insåg föräldrarna att de inte var dem enda 

som hade barn med cancer och kände sig därmed mer bekväma med situationen och 

reflekterade om att situationen kunde bli värre (Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden & 

Grypdonck, 2008;Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012). Fäderna tycktes ha lättare att gå 

vidare och inte påverkas av sjukdomen på samma sätt som mödrarna. Fädernas förnekelse, 

odelaktighet och sätt att hantera situationen skapade frustration hos kvinnorna och 

äktenskapet påverkades negativt (Fletcher, 2010; Shortman et al. 2013).   

   

5.1.2 Att inte räcka till som förälder    

I en studie framgick det hur viktigt det var för föräldrarna att finnas där för sitt sjuka barn. För 

föräldrarna var det svårt att se hur dåligt barnet mådde, hur de påverkades av till exempel 

cellgifter samt för att barnet kanske inte riktigt förstod vad som hände. Det var viktigt att 

föräldrarna också hade någon att prata med för att kunna finnas där för sitt barn och inte 
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känna att de inte riktigt räckte till. Föräldrarna berättade hur viktigt det har varit för dem att ha 

andra föräldrar i liknande situationer att prata och att dela erfarenheter med. Genom att på så 

sätt kunna bearbeta och hjälpas åt att hitta sätt att finnas där för sina barn. Föräldrarna insåg 

hur viktigt det var för dem att finnas där för sina barn eftersom att när barnet pratade med 

någon som var professionell inom yrket så kunde inte alltid barnet sättas i första hand (Kars et 

al., 2008).    

 

Det faktum att föräldrarna som deltog i studierna inte kunde göra något för att förhindra 

sjukdomen bidrog till att de kände skuldkänslor (Khoury, Huijer & Doumit, 2013 ;Taleghani 

et al., 2012; Shortman et al., 2013 ). Alla sjukhusbesök och all fokus på barnet med cancer 

ledde till att det inte fanns mycket tid för det sjuka barnets syskon vilket gjorde att föräldrarna 

upplevde skuldkänslor, samt besvikelse mot sig själva och deras roll som föräldrar. Några av 

föräldrarna i studien berättade att de hade skuldkänslor och trodde att barnets sjukdom var ett 

straff från Gud för föräldrarnas synder (Taleghani et al 2012). För att föräldrarna i studien inte 

skulle känna skuld och ånger strävade de efter att uppfylla sina barns önskningar så mycket 

som de kunde. De gjorde allt för att hålla sina löften till barnen för att det inte skulle komma 

en dag och föräldrarna skulle ångra att de inte gav barnet vad hen ville ha (Huang, Mu & 

Chiou, 2008). 

    

5.1.3 Hopp    

Resultatet av en studie visade att föräldrarna upplevde hopp inför barnets återhämtning när 

vårdpersonalen gav professionell behandling och vårdade barnet helhjärtat. 

Sjuksköterskorna engagerade sig genom att visa sympati och omtanke för föräldrarna, vilket 

föräldrarna var mycket tacksamma över. En av mödrarna uttryckte att förklaringen de fick om 

behandlingarna och medicinerna stärkte deras självförtroende och gav dem hopp inför barnets 

återhämtning (Huang et al., 2008). Föräldrarna kände att oron och sorgen minskade när barnet 

hade styrkan att klara av behandlingen. Att se sitt sjuka barn kämpa gav föräldrarna styrka 

och energi. De stunder barnet lekte och hade kul lindrade deras lidande. Lekterapi beskrevs 

som en källa till tröst, både föräldrarna och barnen såg fram emot att träffa personalen från 

lekterapin. Barnen och personalen hade en relation till varandra, de kunde gå till enheten utan 

föräldrarna, vilket gav föräldrarna lite egentid (Ångström-Brännström, Nordberg, Strandberg, 

Söderberg & Dahlqvist, 2010). 
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Föräldrarna i två av studierna berättade att oavsett hur stor bördan var och hur trötta de än 

blev fick de inte tappa hoppet, barnet var dyrbart för dem och syftet var att rädda sitt eget 

barn. Cancerbehandlingen var en lång och svår process men de skulle fortsätta hur trötta de än 

blev (Taleghani et al., 2012; Ångström-Brännström et al., 2010). Lättnad grundade sig i att 

föräldrarna upplevde att det fanns hopp om att deras barn skulle bli frisk en dag, men också 

med vetskapen om att den behandling som finns nu under modern tid ständigt blivit bättre och 

att det därmed finns ännu större chans för deras barn att överleva. De såg fram emot en 

framtid och fick hopp om att återgå till det liv de hade innan diagnosen (Ångström-

Brännström et al., 2010).    

    

 5.2 Upplevelser i vardagen 

   

5.2.1 Livssituation    

I två studier beskrev föräldrarna att det var viktigt att leva ett normalt livsmönster till följd av 

cancern. De försökte skapa en hälsosam livsstil för att upprätthålla barnets normala utveckling 

och hitta lösningar för att leva ett så normalt liv som möjligt. På grund av alla sjukhusbesök 

och barnets dåliga hälsa kan det vara svårt för barnet att komma tillbaka till skolan (Shortman 

et al., 2012; Huang et al., 2008). Skolan var en av föräldrarnas största bekymmer, föräldrarna 

oroade sig för att barnet skulle hamna efter med skolarbetet och barnet fick hemundervisning 

av lärare för att inte bli isolerad eller tappa intresse för skolan (Huang et al., 2008). 

Prioriteringar i familjelivet förändrades, saker som var viktigt innan sjukdomen förlorade sin 

betydelse (Flury, Caflisch, Ullmann-Bremi & Spichiger, 2011). Familjelivet var inte längre 

som den har varit, förr åkte familjerna på familjeutflykter och var ute mycket men det 

förändrades när barnet fick sin cancerdiagnos. Från att vara lyckliga började föräldrarna sörja, 

de tillbringade sin tid i hemmet eller sjukhuset och undvek interaktion med andra familjer 

(Khoury et al., 2013). Förlusten av normalitet och dagliga rutiner var en av konsekvenserna 

som påverkade föräldrarna. Social isolering och uteslutning från samhället var något som var 

vanligt. Föräldrarna var så upptagna med att vårda sina barn att de inte hade tid med andra 

människor (Taleghani et al., 2012).  

 

Vissa föräldrar valde frivilligt att isolera sig från andra och hantera sina problem privat för att 

en del människor såg cancer som en smittsam sjukdom. En annan anledning till att andra 

människor tog avstånd var för att andra kunde bli upprörda och ledsna av att se familjer med 

ett barn som har en cancersjukdom. En av föräldrarna berättade att anhöriga kunde vända sig 
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bort när de såg familjen och anledningen var att de blev ledsna, och det var något som 

föräldrarna hade förståelse för (Taleghani et al., 2012). Under tiden barnets behandling pågick 

blev föräldrarna i studien väldigt utmattade och det gick ut över deras hälsa. En av mödrarna 

uttryckte att hon ständigt kände sig trött, stressad och deprimerad. Hela livet hade vänts upp 

och ner, alla känslor bidrog till sömnlöshet och ilskan över att deras barn hade fått cancer var 

stor (Fletcher, 2010).   

   

5.2.2 Förändring i relationen mellan föräldrarna    

I en av studierna diskuterade mödrarna hur upplevelsen av att ha barn med cancer påverkade 

deras äktenskap. Att cancern inte hade fört dem samman utan istället hade fått dem att glida 

isär. Mycket tid spenderas ifrån varandra och enorma påfrestningar och konflikter uppstod 

mellan paren. Mödrarnas upplevelser var annorlunda mot fädernas. Männen tenderade att inte 

involvera sig i sjukdomen och undvek coopingstrategier (Fletcher, 2010; Shortman et al., 

2012).  Föräldrarna hanterade situationen på olika sätt och det gjorde att kommunikationen 

mellan dem försämrades och deras relation förändrades (Khoury et al., 2013; Fletcher, 

2010).    

 

5.2.3 Upplevelse av förändringar i ekonomin   

Resultatet visar att cancerdiagnosen förändrade livet för familjer och ekonomiska bördor 

tillkom i föräldrarnas vardag. Föräldrarna berättade att de kände extra ansvar på sina axlar och 

att det inte var lätt att hantera. Dagarna spenderades på sjukhuset då föräldrarna ville vara där 

när barnet fick sina behandlingar, avbrott i normala arbetslivet var oundvikligt för föräldrarna. 

På grund av långa sjukhusvistelser och sömnlösa nätter var många mödrar tvungna att minska 

sina arbetstimmar eller lämna arbetsplatsen (Fletcher, 2010; Flury et al., 2011; Khoury et al., 

2013). I studien av Flury et al. (2011) beskrev en av fäderna att kollegor erbjöd hjälp för att 

minska arbetsbelastningen och att han därför kunde anpassa sitt arbetsschema efter vad som 

var bäst för det sjuka barnet. När barnet var på sjukhuset och det fanns andra som kunde se 

efter barnet uttryckte fadern att han kunde gå till arbetsplatsen utan att känna skuld. 

 

I en studie framkom det att en av mödrarna var tvungen att säga upp sig, en annan fick 

sparken, tre fick ta obetald ledighet och tre andra fick ändra sitt arbetsschema. Det bidrog till 

mer stress och känslor av att inte räcka till. En av mödrarna berättade att de kämpade varje 

månad för att kunna betala för mat och huset. En annan av mödrarna berättade att hennes 

make var orolig för att de skulle förlora sitt hus (Fletcher, 2010). Föräldrarna beskrev att 
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släkten gav dem ekonomiskt stöd när de var i behov. Trots finansiellt stöd från olika källor 

som exempelvis familj och myndigheter var ekonomin fortfarande svag. Att behöva tänka på 

det ekonomiska när ett barn blir sjuk var det sista föräldrarna ville tänka på, allt de ville var 

att deras barn skulle bli friskt (Fletcher, 2010; Flury et al., 2011; Huang et al., 2008; Shortman 

et al., 2013). Förlust av inkomst och alla extrakostnader ledde till stora skulder som skulle 

återbetalas, samtidigt upplevde mödrarna att ett pris inte kan sättas på barnets liv (Fletcher, 

2010) 

 

5.2.4 Att byta miljö  

I två av studierna beskrevs det att föräldrarna ofta var engagerade i sitt barns sjukvård och 

ägnade därför en stor del av sin tid på sjukhuset. Föräldrarna kunde uppleva miljön på 

sjukhuset som opersonlig och ge upphov till associationer och känslor som var påfrestande för 

dem. De långa sjukhusvistelserna tog mycket på krafterna och blev en stor belastning för 

föräldrarna som upplevde att de behövde mycket stöd och hjälp för att ibland få avlastning 

och inte ständigt behöva känna sig slitna. Föräldrarna behövde också ha koll på mycket 

gällande exempelvis alla prover, tester, medicineringar och möten med läkare och annan 

vårdpersonal. Föräldrarna upplevde att det blev väldigt mycket att hålla reda på, samtidigt 

som det redan var en tuff period i deras liv (Taleghani et al., 2012; Ångström-Brännström et 

al., 2010).      

 

Föräldrarna som deltog i studierna upplevde miljöförändringarna som påfrestande, då det var 

mycket sjukhusbesök och många dagar och nätter som spenderades på sjukhuset. Samtidigt 

upplevdes en slags trygghet på sjukhuset eftersom att de visste att deras barn fick vård dygnet 

runt av professionell personal (Flury et al., 2011; Ångström-Brännström et al., 2010). Att ta 

hem barnet för första gången efter diagnosen var något som föräldrarna var oroliga för. De 

var rädda för vad som skulle hända när de inte hade personal hos sig dygnet runt och 

att de skulle ta hand om barnet själva. Även om de var väl förberedda av sjukhuspersonalen 

med vad som skulle göras samt att de hade sett till att det som behövdes fanns hemma fanns 

det en rädsla och osäkerhet. Lyckan var stor över att få hem barnet igen men samtidigt 

visste de att det skulle bli en stor skillnad i deras vardag. En av mödrarna tyckte att det var 

som att ta hem en nyfödd, känslorna tog över och att dem kände sig osäkra på hur dem skulle 

behandla barnet (Flury et al., 2011). 
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5.3 Föräldrarnas behov av stöd    

Flera av studierna beskrev att stöd från omgivningen gav föräldrarna en känsla av lättnad och 

uppskattning. För att klara av sin ekonomi och vård av barnet kände föräldrarna att de var i 

behov av att nå ut till släkten för att be om hjälp. Släkten hjälpte föräldrarna både praktiskt 

och emotionellt. Släktingar och familjemedlemmar delade på uppgifter för att minska bördan 

för föräldrarna (Fletcher, 2011; Huang et al., 2008; Ångström-Brännström et al., 2010). Besök 

av släktingar piggnade upp barnet och gav föräldrarna möjlighet att tänka på något annat, de 

kände sig befriade från sina skyldigheter och fick lite tid att vila. Även stöd från vänner var 

betydelsefullt för föräldrarna. Skolan visade också omtanke genom att försöka stödja och 

hjälpa föräldrarna på bästa sätt. Att dela med sig av sin svåra situation till omgivningen gjorde 

att föräldrarna upplevde att de fick den hjälp och stöd de behövde för att få styrkan att klara 

av den svåra situationen de hade hamnat i. Att vara omgiven av vänlighet och omtanke gjorde 

livet lättare för föräldrarna och gav dem tröst och välbefinnande (Fletcher, 2011; Taleghani et 

al., 2012; Ångström-Brännström et al., 2010). En studie visar att det fanns olika uppfattningar 

och attityder om cancer i Iran, vilket bidrog till att föräldrarna inte fick det stöd de behövde 

och det gjorde föräldrarna upprörda (Talenghani et al., 2012). 

 

Föräldrarna upplevde olika reaktioner från familjer och vänner, en del fanns där och gav sitt 

stöd medan andra var så chockade av sjukdomen att de tog avstånd. En del reaktioner 

besvärade föräldrarna och förvärrade situationen de befann sig i (Flury et al., 2011). Att se 

andra familjer i samma situation var en lättnad för föräldrarna. Andra föräldrar med ett sjukt 

barn var mycket till hjälp eftersom att de hade erfarenhet och de kunde utbyta idéer 

med varandra (Taleghani et al., 2012; Huang et al., 2008). En av mödrarna uttryckte att 

sjuksköterskorna gav bra information men att det var en stor skillnad på att få professionell 

information och att prata med andra föräldrar som var i samma situation och hade erfarenhet 

(Flury et al., 2011). Det negativa var dock att föräldrarna kunde tappa hoppet om sitt barns 

överlevnad när de såg andra barn dö på sjukhuset (Taleghani et al., 2012). I några av studierna 

beskrev några av föräldrarna att de förlitade sig på den högre makten och fann sin tröst och 

sitt stöd hos Gud. De hade tron att Gud hade makten och kunde bota deras sjuka barn (Bally 

et al., 2014; Taleghani et al., 2012). Föräldrarnas tro underlättade situationen och gjorde den 

mer hanterbar (Fletcher, 2010; Taleghani et al., 2012).  
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5.4 Att kunna gå vidare i livet 

När barnen hade fått avslutat sin cancerbehandling var det en lättnad för föräldrarna men 

många av dem kände fortfarande en rädsla över att sjukdomen skulle komma tillbaka. 

Föräldrarna uttryckte att de kände att det inte var över, de oroade sig även över att deras barn 

som överlevt cancer skulle få någon typ av funktionsnedsättning eller beteendeförändring till 

följd av cancern. Den största oron var att deras barn kunde få ett återfall vilket bidrog till ännu 

mer stress. Föräldrarna var rädda för morgondagen men samtidigt kände de även en lycka 

över att deras barn äntligen skulle kunna få leva som andra barn i deras ålder (Fletcher, 2010; 

Khoury et al., 2013). Föräldrarna som deltog i studierna berättade även om hur de fick ett nytt 

perspektiv på livet, både de vars barn överlevde men även de föräldrarna vars barn avled. Det 

var viktigt för föräldrarna att ta vara på varje sekund de fick med sitt sjuka barn, de tog inte 

längre livet för givet och började leva i nuet (Bally et al., 2014; Fletcher, 2011). En av 

mödrarna i studien av Fletcher (2011) uttryckte att hon har blivit mer positivt inställd till livet 

och tackade Gud för varje sekund hon fick spendera med sitt barn. 

 

Föräldrarna i en studie berättade att fysiska och psykiska besvär kvarstod efter barnets 

avslutade behandlingar. En av mödrarna berättade att hon hela tiden hade tillbakablickar av 

tidigare händelser och trodde att hon led av posttraumatisk stress. En annan berättade att hon 

ständigt kämpade med ångest, panik och depression. Efter att hennes dotter blev sjuk 

krossades hennes hjärta och det hade förändrat henne. Hon berättade att hon ständigt kände en 

stor börda men vaknade varje morgon och strävade efter positivitet. Barnet levde men 

föräldrarna kunde aldrig glömma och släppa oron. Förutom de psykiska besvären drabbades 

föräldrarna av fysiska besvär som exempelvis magproblem orsakat av all stress. Modern som 

trodde att hon led av posttraumatisk stress berättade att hon varken hade råd att förnya hennes 

recept på medicinen hon tog, operationskostnaden eller råd att vara ifrån arbetet (Fletcher, 

2010).     

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Föräldrar som hade ett barn med cancer upplevde många känslor som de hade svårt att 

hantera. Känslorna som uppstod var förnekelse och känslan att inte räcka till. Föräldrarna var 

tvungna att visa sig starka och hålla sina känslor inne framför sitt barn. De bar på ett stort 

ansvar och behövde hantera barnens känslor samtidigt som de försökte hantera sina egna. 

Föräldrarna kände även skuldkänslor för att deras andra barn hamnade i kläm och inte fick så 
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mycket uppmärksamhet längre. Hela deras värld vändes upp och ner och svårigheter uppstod i 

vardagen. Alla sjukhusbesök bidrog till att föräldrarna var tvungna att sjukskriva sig eller säga 

upp sig vilket ledde till stora ekonomiska svårigheter. Anhöriga blev en viktig del i deras liv 

och föräldrarna upplevde stort stöd från dem. De anhöriga hjälpte till med olika 

vardagssysslor som längre inte kunde prioriteras av föräldrarna. 

 

 

 6. Diskussion   

6.1 Metoddiskussion   

I databasernas ämnesordlistor har författarna sökt indexord som passar syftet, indexorden 

användes för att få fram relevant resultat till syftet i studien. Ordet Experience söktes i fritext 

för att utöka sökningen. Att söka med ord i fritext kan ge fler träffar men risken för att få fram 

irrelevanta artiklar som inte besvarar syftet blir större. Hade antalet träffar blivit för få hade 

ett alternativ varit att söka fler ord i fritext. Utöver sökningarna i databaserna Cinahl och 

Medline gjordes en provsökning i PubMed som är en databas inom bland annat medicin och 

omvårdnad och PsycINFO som är en databas inom psykisk hälsa (Kristensson, 2014) för att 

inte missa relevant forskning. Resultatet av sökningarna bidrog inte till nya artiklar som var 

relevanta för studien, de artiklar som var relevanta hade redan sökts fram i Cinahl och 

Medline och därför uteslöts databaserna PsycINFO och PubMed.    

   

I databasen Medline fanns endast sökordet neoplasms och för att avgränsa det till människor i 

åldrarna 0-18 år som var drabbade av cancer gjordes begränsningen "All Child". I databasen 

Cinahl fanns sökordet childhood neoplasms och därför behövdes inte ålderkriterier i 

sökningen.  Ytterligare begränsningar som gjordes var artiklar från år 2006 och framåt för att 

få med aktuell forskning, peer reviewed, dock är den begränsningen inte nödvändig i Medline 

för att alla artiklar som är publicerade där är vetenskapligt granskade (Olsson & Sörensen, 

2011) och engelskspråkiga artiklar. Kjellström (2013) beskriver att studenter kan ha 

begränsade kunskaper inom det engelska språket vilket kan resultera i missförstånd och 

orättvisa bedömningar. För att undvika missbedömningar lästes texten av båda författarna och 

vid behov har översättningsprogram och lexikon använts för att översätta vissa ord eller 

meningar.  

 

För att besvara studiens syfte inkluderades artiklar med kvalitativ metod. Artiklar med 

kvalitativ metod riktade sig in på deltagarnas egna upplevelser och perspektiv (Kristensson, 



 14 

2014). Studiens syfte är att undersöka föräldrarnas upplevelser och därför exkluderades 

artiklar med kvantitativ metod som fokuserar på statistik och standardiserad data. Det hade 

kunnat ge en större överblick att inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar, men ingen 

relevant kvantitativ artikel som besvarade studiens syfte framkom i sökningen. Artiklarna 

granskades med hjälp av SBUs granskningsmall för kvalitativa studier för att avgöra vilken 

vetenskaplig kvalité artiklarna höll (SBU, 2014). Mallen bestod av konkreta frågor som var 

lätta att följa. Författarna gick först igenom artiklarna på varsitt håll och sedan tillsammans 

för att på så sätt kunna diskutera artiklarna och deras trovärdighet. Det upplevdes mer säkert 

att utföra granskningen enskilt för att sedan jämföra granskningarna och se om författarna 

hade uppfattat artiklarna olika.  

 

6.2 Resultatdiskussion   

I resultatet framkom det hur betydelsefullt det var att föräldrarna fick stöd från sin omgivning. 

Att föräldrarna fick professionellt stöd i situationen de hamnat var väldigt viktigt. I en studie 

beskrevs det att fysiska och psykiska besvär kvarstod för föräldrarna efter barnets avslutade 

behandlingar. En av mödrarna upplevde att hon hade drabbats av posttraumatisk stress 

(PTSD) (Fletcher, 2010). Att arbeta familjecentrerat i situationer som dessa kan hjälpa 

föräldrarna att bearbeta sina känslor under tiden deras barn får behandling. Föräldrarna är 

väldigt stressade och har en stor press på sig och därför är det viktigt att ge rätt hjälp och stöd 

till personer som är i extra behov av det. För att patienter ska bevara god hälsa skriver 

Willman (2009) att sjuksköterskans uppgift är att aktivt identifiera och förebygga hälsorisker. 

Används familjecentrerad omvårdnad på rätt sätt, finns det möjligheter att vara med och 

förebygga depression och PTSD, genom att ta hand om föräldrarna ordentligt och ge dem det 

stöd de behöver ha redan från början (Benzein, Hagberg & Saveman, 2014; Benzein, Hagberg 

& Saveman, 2012) 

 

Resultatet visade att föräldrarna upplevde ofta bra stöd genom att få dela med sig av sina 

erfarenheter med andra föräldrar och familjer som är eller har varit i liknande situationer. 

(Huang et al., 2008; Flury et al., 201; Taleghani, et al., 2012; Neu, Matthews & King 

2014). Vänner och en normal social struktur förlorades för föräldrarna efter att deras barn 

diagnostiserats med cancer. För mamman handlade det ofta om att hennes vänner hade tagit 

avstånd, där den främsta anledningen var att vännerna inte visste hur de skulle agera på bästa 

sätt och vad de skulle ha sagt (Neu et al., 2014). Det kan tyckas vara förvånande hur vänner 

och släktingar tänkte på sina egna känslor istället för att finnas där för familjen och ge dem 
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den stöd de behöver. Benzein, Hagberg & Saveman, (2009) menade att det blir ännu viktigare 

att sjukvården ger stöd när de drabbade saknar annat socialt stöd. 

 

Föräldrarna upplevde i många fall en social isolering från samhället och det berodde på två 

grunder. Dels berodde det på att föräldrarna var väldigt upptagna att bry sig om sitt barn att de 

inte lämnade någon som helst tid över till att interagera med andra, och som tidigare nämnt att 

människorna i föräldrarnas omgivning i stort hade en tendens att inte vilja umgås med 

familjer där barnen fått cancer. Det hade sin grund i dels att personerna i familjens omgivning 

själva påverkades känslomässigt och mådde dåligt av att se barnet och föräldrarna lida, men 

det hade även sin grund i att synen på cancer i samhället och omgivningen i helhet kunde ses 

som att cancern var smittbar (Taleghani et al., 2012). Ett antagande kan vara vilken brist på 

kunskap det kan finnas i olika länder bland befolkningen då cancer kunde ses som en smittbar 

sjukdom av befolkningen i Iran. Artiklar från hela världen har inkluderats i studien för att 

fånga upp olika kulturella aspekter. Det var viktigt att sjuksköterskan var medveten om de 

kulturella skillnaderna som fanns och respekterade kulturella och sociala inriktningar hos 

individer (McCance & McCormack, 2013). Med tanke på det här är det viktigt att arbetet 

utförs familjecentrerat så att föräldrarna får ett ordentligt stöd ifrån sjukvården (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2014; Benzein, Hagberg & Saveman, 2012).  

 

För att uppnå optimal vård var det viktigt att involvera hela familjen när en familjemedlem 

fick cancer (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2003). När hela familjen involverades i 

behandlingen av det cancer sjuka barnet så kunde de hjälpa både barnet och föräldrarna. När 

det finns kunskap inom ämnet och hur behandlingen går till blir det lättare för föräldrarna och 

barnet att bearbeta sina känslor med hjälp av varandra. Vid situationer där barnet blir sjuk är 

det betydelsefullt att sjuksköterskan arbetar familjecentrerat. Familjen är en bra resurs för 

patienten och ett gott samarbete mellan familj och sjuksköterska kan bidra till en bättre vård 

för den sjuka. Sjuksköterskans uppgift är att se över hela familjens behov och deras förmåga 

att hantera sjukdomen för att på bästa sätt kunna hjälpa varje individ (Enskär, 1999).   

 

I flera studier beskrivs det hur stor betydelse hoppet har för föräldrarna och vilka faktorer som 

påverkade föräldrarnas hopp (Taleghani et al., 2012; Ångström-Brännström, et al., 2010; 

Huang, Mu & Chiou, 2008). Benedetti, Garanhani, & Sales (2014) styrker det och beskriver 

att föräldrarna upplevde ett ständigt pendlande mellan hopp och uppgivenhet under tiden som 

behandlingarna pågick. När barnet fick behandling upplevde föräldrarna en stor lättnad över 
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att deras barn äntligen får hjälp, men samtidigt också en osäkerhet och rädsla för det okända 

som kommer med behandlingen. Under tiden behandlingen pågick kunde oförutsättbara 

händelser uppstå, dels på grund av medicineringen och dess bieffekter, men också på grund av 

olika känslor som uppvisades som till exempel rädsla, desperation och stress. Föräldrarnas 

hopp låg i händerna på vården och personalen. Vad som helst kunde hända och de var 

tvungna att förbereda sig på det värsta, att det fanns en chans att deras barn inte skulle klara 

sig. 

 

Det reflekterades över att kvinnor var marginellt överrepresenterade i studier som var gjorda 

på föräldrar som har barn med cancer. För att ge ett bredare resultat bör urvalet vara en 

blandning av både kvinnor och män. Antagandet styrks av Kjellström (2012) som menar att 

alla grupper ska vara lika representerade. I resultatet framkom att mödrarna inte fick 

tillräckligt med stöd från sina män (Fletcher, 2010; Shortman et al., 2012). En av mödrarna 

berättade att mannen började arbeta igen bara två veckor efter barnet fått sin diagnos 

(Fletcher, 2010). Orsaken bakom det kan bero på flera faktorer, exempelvis att mödrarna har 

huvudansvaret för barnet och visar mer känslor medan männen hade svårare att visa känslor 

och fokuserade istället på att jobba. Fler studier där män intervjuas bör göras för att få en 

rättvis bild av männens upplevelser.  Den traditionella bilden är att kvinnan ses som den som 

har ansvar för att ta hand om barn och hushåll och mannen ska vara en skyddande 

familjeförsörjare (Gisselmann, Hemström och Toivanen, 2012). Den traditionella mansrollen 

kan vara en bidragande faktor till att männen i några av studierna inte visade lika mycket 

känslor och engagemang i omvårdnaden av barnet.  

 

Barnets sjukdom var påfrestande för äktenskapet och påverkade föräldrarnas relation. 

Resultatet i de valda studierna var att mödrarnas sätt att hantera situationen kunde skilja sig 

mot fädernas. Skillnaderna gjorde att paren hade svårt att förstå varandra och det ledde till 

frustration, speciellt från kvinnornas sida då resultatet visade att det oftast var männen som 

inte visade tillräckligt med känslor och inte var så involverade i barnets sjukdom (Fletcher, 

2010; Shortman et al., 2012). När ett barn insjuknar i cancer sätts föräldrarnas förhållande på 

prov många gånger. I grund och botten reagerar varje enskild människa på sitt eget sätt vid 

svåra situationer (Benedetti, et al., 2014). Relationen mellan föräldrarna kan också förändras 

och pendlas mellan att bli sämre eller bättre på grund av flera olika anledningar.  
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Ofta kunde beskedet att deras barn fått cancer leda till stora relationsproblem där det inte var 

ovanligt att föräldrarna gled isär och att det faktiskt sedan ledde till skilsmässa. Beskedet att 

deras barn hade fått cancer kan dock också få en motsatt effekt, det vill säga att det stärkte 

föräldrarnas relation till varandra. Känslan av att de var i samma situation och att de delade på 

ansvaret över barnet gjorde att de behövde varandra mer än någonsin. De kunde gemensamt 

finna styrka och vara där för varandra som stöd under den påfrestande och tuffa perioden. De 

kunde också dela på sysslorna i hemmet och på sjukhuset samt avlasta varandra med arbetet 

(Neil-Urban & Jones, 2002). Efter avslutade behandlingar var det många blandade känslor 

hos föräldrarna. Samtidigt som det var en lättnad fanns oron om att sjukdomen skulle komma 

tillbaka alltid där (Fletcher, 2010; Khoury, et al., 2013). Benedetti, et al (2014) stödjer det i 

sin studie och beskrev att när behandlingarna väl var avslutade upplevdes en stark oro för vad 

som skulle komma att hända i framtiden för deras barn, de själva och deras familj. Trots 

positiv feedback från exempelvis provresultaten upplevde föräldrarna fortfarande oro och 

rädsla om vad som skulle kunna hända med deras barn i framtiden, därför var det svårt att 

återgå till sitt normala liv. 

 

7. Slutsats 

Föräldrar upplevde många känslor när deras barn fick en cancerdiagnos. En del föräldrar 

kände att deras liv plötsligt vändes upp och ner och dem visste inte hur de skulle hantera det 

som hade hänt. Bearbetning av känslorna som uppstod var viktigt för att föräldrarna skulle 

klara av situationen. Det var lättare för föräldrarna att bearbeta sina känslor genom att prata 

med andra föräldrar i liknande situation. Stödet från anhöriga och sjuksköterskan under tiden 

deras barn var inlagt eller fick behandling underlättade livet för föräldrarna. Efter barnets 

behandling kände föräldrarna att de ville ge tillbaka och hjälpa andra som var i samma 

situation. Det var viktigt att föräldrarna fick stöd från sjukvården och att arbetet utfördes 

familjecentrerat. Sjuksköterskan ska se över hela familjens behov för att på bästa sätt kunna 

hjälpa varje individ att klara av den svåra situationen dem hamnat i.  
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7.1 Kliniska implikationer    

Kvalitativa studier som handlar om det här ämnet kan användas för att ta reda på vilken 

omvårdnad som är aktuell för familjer som har ett barn med sjukdom. Livskvalitén påverkas 

av flera olika aspekter och det är viktigt att familjen ska få så bra vård som möjligt. Genom att 

reflektera med sina kollegor kan sjuksköterskan få hjälp med problem som kan uppstå. 

Sjuksköterskan ska arbeta familjecentrerat och ta hänsyn till varje familjemedlems känslor 

och behov. Samarbetet förbättras då mellan sjuksköterska och familj vilket leder till bättre 

vårdkvalité.  

 

7.2 Fortsatt forskning   

Fortsatt forskning om det här ämnet och familjecentrerad omvårdnad är viktigt, då det är lätt 

att föräldrarna glöms bort och bara fokus på barnet sker. Att forska vidare om 

familjecentrerad omvårdnad skulle inte bara vara bra för föräldrar som har ett barn med 

cancer utan även för andra situationer där hela familjen blir utsatt. Mer forskning skulle bidra 

till mer säkerhet för sjuksköterskor som har hand om cancersjuka barn och deras familjer, 

genom att lära sig mer om patientsäker vård och veta hur de ska hantera familjer som lever i 

en sådan kris. 
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första året efter 

diagnosen 

 

Metod:  

Kvalitativ. 

 

Inklusionskriterier:  

Vara nederländsktalande.  

 

Studiegrupp:  
23 deltagare i åldrarna 29-

42 år. 
 

Bortfall:  

13 familjer tillfrågades, 

tre av personerna nekade  

 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer 

med öppna frågor.  

 

Dataanalys:  

Textanalys. 

 

Styrkor: 

Tydligt syfte, lämpligt 

urval, triangulering, citat 

av föräldrarna, väl 

beskriven metod, tydlig 

kontext, transkribering. 

 

Svagheter: 

Exlusionskriterier 

framkom inte.  

 

I resultatet beskrevs föräldrarnas behov 

av att finnas där för sitt barn, att finnas 

där för sitt barn sågs som den viktigaste 

uppgiften för föräldrarna. Deras 

huvuduppgift var att ge sitt barn stöd 

och skydda barnet mot den negativa 

inverkan sjukdomen hade. Barnets 

välmående betydde allt för föräldrarna 

och deras mål var att skapa trygghet för 

sitt barn.  



 34 

 

 

Författare artikelns titel tidskrift 

land 

 

Syfte 

 

Metod 

 

Värdering 

 

Resultat 

 
Khoury, M. N., Huijer, 

H. A., & Doumit, M. A. 

(2013). Lebanese 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 

 

 
Syftet i studien 

var att 

undersöka 

upplevelser av 

libanesiska 

föräldrar som 

har ett barn med 

cancer. 

 
Metod:  
Kvalitativ. 

 
Inklusionskriterier: 

Föräldrar till ett barn som 

har cancer  libanesiskt 
ursprung och vara bosatta 

i Libanon, samt tala 

arabiska. 

 
Urval: 
Lämplighetsurval. 

 

Studiegrupp:  

12 föräldrar i åldrarna 

24-48 år som har ett barn 

med cancer. 

 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 

intervjuer och 

fältanteckningar.  

 

Analys: 
Transkribering.  

Textanalys. 

 

Styrkor: 
Tydligt syfte, tydliga 

inklusionskriterier och 

tydlig kontext.  

 

 

Många känslor uppstod och 

föräldrarna var osäkra på om deras 

barn skulle klara sig eller inte. 

Familjelivet förändrades, extra ansvar 

och ekonomiska bördor tillkom i 

föräldrarnas vardag. 
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Författare artikelns titel tidskrift 
land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

 

Shortman, R. I., Beringer, A., 

Penn, A., Malson, H., Lowis, S. 

P., & Sharples, P. M. (2013). 

The experience of mothers 

caring for a child with a brain 

tumour. Child: Care, Health & 

Development, 39(5), 743-749. 

doi:10.1111/cch.12005 

 

Storbritannien 

 

 

 

Syftet var att ta 

reda på vad för 

påverkan 

vårdgivaren 

hade på en 

familj vars barn 

hade en 

hjärntumör. 

 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ. 

 

Urval:  

Lämplighets urval.  

 

Exklusionskriterier:  

Att barnet avlidit efter 

inskrivning och att 

samtyckte ej givits.   

 

Studiedeltagare: Sex 

mödrar i åldrarna 39-41 

år. 

 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Dataanalys:   

Transkribering. 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

 

Styrkor:  

Inga bortfall, informerat 

samtycke, relevant 

urval och tydlig 

kontext. 

 

 

 

 

Flera av mödrarna berättade att dem 

kände en skuld som var svår att 

hantera. Föräldrarna förklarade hur 

mycket stödet betydde och vad det 

gjorde för dem att få stöd från 

sjukhuset i den värsta krisen dem 

någonsin har upplevt. 
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Författare Artikelns titel Tidskrift 
Land 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

 

Taleghani, F., Fathizadeh, N., & 

Naseri, N. (2012). 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 
 

Iran 

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

föräldrars 

upplevelser av att 

ha ett barn med 

cancer i Iran. 
 

 

 

 

 

 

 

Metod:  

Kvalitativ.  

 

Urval:  

Lämplighetsurval. 

Föräldrar i Irak vars barn 

fick behandling mot 

cancer. 

 

Inklutionskriterier:  

Barn med ålder max tio 

år som fått någon slags 

diagnos av blodcancer 

tidigast tre månader 

innan och som hade en 

pågående behandling.  

 

Studiegrupp:  

Elva mödrar och fyra 

fäder i åldrarna 25-45 år. 

 

Datainsamling: 

Interjuver. Notiser 

angående tex 

ansiktsuttryck skrevs. 

 

Dataanalys: 

Textanalys.  

 

Styrkor: 

Välformulerad syfte, 

lämpligt urval, bra 

datainsamling, 

transkribering och 

citat från föräldrarna.  

 

 

 

Svagheter:  

Kontext saknas. 

 

Studiens resultat var att flera av 

föräldrarna hade svårt att acceptera 

diagnosen och ville inte inse att det var 

sant, genom att få möta andra föräldrar 

i samma situation var det lättare att 

bearbeta sin sorg ihop med andra. 
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Författare Artikelns titel Tidskrift 
Land 
 

Syfte Metod och Design Värdering Resultat 

 

Ångström- Brännström, C., 

Norberg, A., Strandberg, G., 

Söderberg, A., & Dahlqvist, V 

(2010). Parents’ Experiences of 

What Comforts Them When Their 

Child is Suffering From Cancer. 

Journal of Pediatric Oncology 

Nursing 27(5) 

 

Sverige 

 

 

Syftet till 

denna studie 

var att se vad 

föräldrarna 

fann tröst i när 

deras barn fick 

en 

cancerdiagnos. 

 

 

 

 

 

Metod: kvalitativ   

 

Urval: Föräldrar till barn som 

behandlas på ett sjukhus i 

norra Sverige. 

 

Studiegrupp:  

Åtta mödrar och en far, ålder 

på föräldrarna framkommer ej. 

 

Datainsamling: Intervjuer. 

 

Analys:   

Kvalitativ innehållsanalys. 

 

Styrkor:  

Välformulerat syfte, 

relevant urval, öppna 

frågor och citat från 

föräldrarna.  

 

Svagheter:  

Saknades inklutions- och 

exklusionskriterier. 

 

Studien visade att föräldrar som 

fick vara närvara vid sitt barns 

behandling och kunde medverka 

i deras vård gav föräldrarna en 

slags tröst för att dem på så sätt 

kunde finnas där som ett stöd för 

barnet. Att det blev lättare för 

föräldrarna när dem insåg hur 

bra deras barn hanterade 

sjukhusmiljön och det dem 

behövde genom gå. 

 
 
 

 


