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Sammanfattning 

Bakgrund: Föräldrar som förlorar ett barn i cancer kan hamna i en traumatisk kris som 

kräver individuellt och professionellt stöd. Hur föräldrar blir bemötta av vårdpersonal har 

betydelse för hur de hanterar sorgen. Forskning visar att sjuksköterskor upplever sig 

oförberedda i mötet med föräldrar samt att de inte har kunskap och färdighet för att stödja 

föräldrar vilket kan att leda till ett vårdlidande. 

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett barn i cancer. 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie med systematiska sökningar. Nio kvalitativa studier 

inkluderades och sammanställdes genom integrerad analys. 

Resultat: Förlusten av ett barn i cancer framkallade emotionella känslor hos föräldrarna där 

skuldkänslor var framträdande. Det framkallade smärta och lidande, förlusten förändrade 

perspektiv och prioriteringar i livet. Många upplevde en ombildad självidentitet och stödet 

från omgivningen var viktigt. 

Slutsats: Att förlora ett barn i cancer är för varje förälder en subjektiv upplevelse. Det 

medför ett lidande och ett sorgearbete som är individuellt. Sjuksköterskan bör ha som 

målsättning att bemöta och bekräfta lidandet och det är viktigt att förmedla känslor av hopp 

samt att se till hela familjens behov av stöd. Sjuksköterskan kan med en terapeutisk hållning 

undvika att ett vårdlidande uppstår då behov och förväntningar motsvarar det sjuksköterskan 

erbjuder. 

 

Nyckelord: Barncancer, död, föräldrar, upplevelse. 
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1. Bakgrund  

 

1.1 Cancersjukdom hos barn 

I Sverige insjuknar ungefär ett barn om dagen i någon form av cancer vilket innebär omkring 

300 barn om året (Barncancerfonden, 2017). Enligt FN:s barnkonvention (1990:20) är 

definitionen av ett barn varje människa under 18 år. Cancersjukdom hos barn skiljer sig från 

cancer hos vuxna. Barnens tumörer är ofta mer aggressiva och snabbväxande 

(Socialstyrelsen, 2013a). Leukemi är den vanligast förekommande cancerformen hos barn 

och utgör tillsammans med lymfom ca 40 % av cancerfallen. Hjärntumörer förekommer 

ungefär lika ofta bland yngre som äldre barn och utgör 30 % av fallen (ibid). Gemensamt för 

alla barncancersjukdomar är att det inte har kunnat påvisas någon yttre faktor av betydelse för 

utvecklingen av sjukdomen, till skillnad från cancer bland vuxna som ofta är kopplat till 

livsstil och ålder (Cancerfonden, 2017). Cancerprognoser hos barn har förbättrats under de 

senaste åren tack vare de stora medicinska framstegen men cancer är fortfarande den 

vanligaste orsaken till att barn under 15 år dör i Sverige (Socialstyrelsen, 2013a).  

 

1.2 Palliativ vård 

När cancersjukdomen inte kan botas kommer palliativ vård att inledas (Cancerfonden, 2017). 

Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter och 

närstående genom att beakta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 

(Socialstyrelsen, 2013b). Ordet palliativ kommer ursprungligen från begreppet “pallium” 

vilket betyder “bemantla” och “dölja”. Hälso-och sjukvården ska utforma den palliativa vård 

utifrån Socialstyrelsens fyra hörnstenar: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående (ibid). Palliativ vård handlar således om 

både vårdkvalitet och livskvalitet för patienter och deras anhöriga och levereras mest effektivt 

av ett interprofessionellt team (Brajtman, Higuchi & Murray, 2009). Öppen, ärlig, 

omtänksam och omsorgsfull kommunikation är viktiga komponenter inom den palliativa 

vården. De beskrivna komponenterna ökar chanserna att uppnå känslomässig komfort i en 

situation som är fylld av osäkerhet och rädsla (Epelman, 2012).  

 

Palliativ vård av barn definieras av World Health Organization (2018) som en total 

omvårdnad av barnets kropp och själ såväl som stöd åt barnets familj. Vården ska påbörjas 

när sjukdom är diagnostiserad och fortsätta oavsett behandling eller ej (ibid). Palliativ vård 

bedrivs i form av hemsjukvård, slutenvård alternativt på så kallade hospice (Cancerfonden, 

2017). Resultat från en tidigare studie visade att hemsjukvård många gånger var att föredra då 

barnet upplevde en lättnad över att få vara i sin hemmiljö (Jansch et al., 2012). Det gav 

patienten och familjen en känsla av kontroll över miljön och med färre yrkesverksamma 

involverade ökade möjligheterna till integritet (Epelman, 2012). På samma sätt som 

hemsjukvård erbjöd många fördelar, kunde det även innebära stora utmaningar för patienten 

och familjen. Det innebar en fysisk och känslomässig börda, exempelvis kände sig vissa 

familjer isolerade och oförmögna att hantera symtomlindringen (ibid). Sjukhus gav trygghet 

med en säker miljö och högutbildad personal. Under cancerbehandlingar som ofta är 

långvariga kunde tryggheten innebära att familjen föredrog att barnet vårdas på sjukhus 

(ibid).  

 

1.3 Sjuksköterskan i den palliativa vården  

Forskning har visat att barnets död har en känslomässig inverkan på vårdpersonal (Pearson, 

2013). Sjuksköterskan riskerar att utveckla medlidande, trötthet och utbrändhet i 

omhändertagandet av det döende barnet och den sörjande familjen (Epelman, 2012). 
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Eftersom samhället förväntar sig att vårdpersonalen ska vara starka inför döden (Epelman, 

2012), speciellt sjuksköterskor som förutsätts bli emotionellt härdade (Pearson, 2010), finns 

risken att känslorna kan bli dolda inombords (Epelman, 2012).  

 

I en tidigare studie framkom att sjuksköterskor kände sig oförberedda i mötet med 

föräldrarna. De var rädda för att uttrycka sig fel eller göra fel (Price & Jones, 2015). 

Sjuksköterskor som vårdade barn i det palliativa skedet upplevde att de inte hade fått den 

utbildning som behövdes för att utföra en god och säker vård. Dessutom upplevdes det svårt 

att bemöta och stödja föräldrarna emotionellt (Pearson, 2013). Nyutbildade sjuksköterskor 

har uttryckt en oro över bristen på förberedelser för hur de ska tillhandahålla palliativ vård 

och omhändertagande av de döende (Brajtman, Higuchi & Murray, 2009).    

 

1.4 Kris och sorgereaktioner 

Ordet kris härstammar från det grekiska krisis och betyder egentligen avgörande vändning, 

plötslig förändring eller ödesdiger rubbning (Cullberg, 2006). Ett psykiskt kristillstånd 

definieras som ett tillstånd då tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 

för att psykiskt bemästra sin livssituation. En förälder kan hamna i en traumatisk kris då de 

upplever förlust av ett barn. Det tillståndet kan vara ett resultat av att den fysiska existensen 

och sociala identiteten är hotad (ibid). Den traumatiska krisens förlopp delar Cullberg (2006) 

upp i fyra faser där var och en har sina karaktäristiska innehåll: Chockfasen- varar från ett 

kort ögonblick till några dygn. I chockfasen håller personen verkligheten ifrån sig då det inte 

har öppnats någon väg att ta in det som inträffat. Vissa uppträder starkt avvikande genom att 

vara utåtagerande och högljudda medan andra blir paralyserade och inte säger ett ljud (ibid). 

Reaktionsfasen- här sker en kraftig psykisk omställning. Verkligheten ska integreras på ett så 

funktionellt sätt som möjligt. Den drabbade försöker kanske finna en mening eller en 

förklaring till det som inträffat och skuldkänslor är vanligt. Bearbetningsfasen- personen 

börjar inse verkligheten och vänder sig mot framtiden. De symtom som personen tidigare 

upplevt avtar och så småningom kan gamla som nya aktiviteter tas emot. 

Nyorienteringsfasen- har inte något egentligt slut. Den drabbade lever med det som inträffat 

som ett ärr. Det kommer alltid att finnas som en del av livet men det behöver inte innebära 

några hinder för framtiden (ibid). 

 

Sorg inträffar vid förlust av en symboliskt viktig relation och involverar intensiva emotionella 

reaktioner och förändringar. Sorgereaktioner kan vara mycket varierande både i dess 

egenskaper och mönster. Hur människan reagerar beror delvis på personlighet, erfarenhet 

men även på den sociala och kulturella kontexten (Love, 2007). Hur länge sorgearbetet pågår 

är varierande och därför rekommenderas inte att sätta någon slutlig tidsram för sorgearbetet 

(Price & Jones, 2015).  

 

Positiva interaktioner med vårdpersonal har visat sig underlätta för föräldrar i sorgeprocessen. 

Det innebär tillhandahållande av information, medkänsla, empati och ett aktivt lyssnande 

(Price & Jones, 2015). Föräldrar som genomlider den smärtsamma resan att förlora ett barn 

kräver professionellt och individuellt stöd, både före, under och efter dödsfallet. Det är därför 

av vikt att sjuksköterskor har kunskap om föräldrars sorgereaktion, speciellt de som arbetar 

med barn med livshotande tillstånd (ibid).  
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 1.5 Omvårdnadsteoretisk referensram 

1.5.1 Lidande 

Det lidande som finns i vården kan delas in i sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. 

Sjukdomslidande är det lidandet patienten upplever i relation till sjukdom och behandling. 

Livslidande beskrivs som den känslomässiga kampen och ser till människans totala 

livssituation. Det är en kamp mellan motsättningar, mellan mörkt och ljust, att vilja ge upp 

och att kämpa vidare. Vårdlidandet uppstår då behov och förväntningar hos patienten inte 

motsvarar det vården har att erbjuda (Eriksson, 2015).  

 

En av sjuksköterskans sex kärnkompetenser handlar om att lindra lidande. En nyckel för att 

lyckas med det är att lära sig att läsa lidandet språk. Det finns inget lidande som är helt 

osynligt utan det signaleras mer eller mindre starkt. Sjuksköterskan kan samla kunskap och 

erfarenhet såväl konkret som genom begrepp och fenomen. Professionell närhet och 

personligt bemötande är av vikt för att lära sig läsa lidandets språk. Lika viktigt är det att 

genom sin attityd och hållning erkänna patientens lidande (Arman, 2017). 

 

1.6 Problemformulering 

En förälders behov av stöd när ett barn insjuknar i cancer är beroende av hur föräldern 

upplever sin sorg. Hur familjer blir bemötta av vårdpersonal är viktigt för deras 

välbefinnande och har betydelse för hur de hanterar sorgen både innan, under och efter 

barnets död. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med 

kunskap och färdigheter för att stödja föräldrar vilket kan att leda till ett vårdlidande. Som ett 

resultat av det är förhoppningen att studien ska öka förståelsen för den process som föräldrar 

genomgår när de förlorar ett barn. Resultatet kan komma att utgöra ett underlag för 

sjuksköterskan i de kommande utmanande situationerna. En aspekt som heller inte får 

glömmas, är de föräldrar som i sin sorgeprocess kanske önskar att få läsa om hur andra 

föräldrar upplevt, hanterat och genomlidit sin sorg.  

 

2. Syfte  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att förlora ett barn i 

cancer.  

3. Metod  

 

3.1 Design 

En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes. Tidigare vetenskaplig litteratur inom 

det valda ämnesområdet söktes systematiskt, granskades kritiskt och sammanställdes 

(Kristensson, 2014).  

 

3.2 Sökstrategi  

Sökningar utfördes i databaserna Cinahl och Medline. Enligt Kristensson (2014) är det viktigt 

att strukturera sökningen utifrån nyckelbegrepp och söktermer för att finna relevanta resultat 

som svarar på syftet. För att få fram relevanta sökord för studien användes de 

meningsbärande orden i syftet. De översattes från svenska till engelska och sedan till 

databasens ämnesord. Utvalda ämnesord var “parents”, “mothers”, “fathers”, “childhood 

neoplasms”, “bereavement”, “life experiences”, “life changing events” och “death”. Ordet 

Experience söktes i fritext med trunkering. Därefter delades sökorden in i tre olika 

sökblock.  Booleska sökoperatören OR användes i alla block och slutligen AND när 
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sökblocken kombinerades med varandra (Tabell 1). Begränsningar i sökningen gjordes med 

hjälp av peer-reviewed, publiceringar endast på engelska, ålder 0-18 år och årtalsbegränsning 

2008–2018 (Bilaga 1).  

 

Tabell 1. Översikt av sökord i respektive databas 

 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C 

Cinahl Parents MH 

Mothers MH 

Fathers MH 

 

Life experiences MH 

Bereavement MH 

Experience* 

Childhood Neoplasms MH 

Death MH 

MEDLINE Parents MH 

Mothers MH 

Fathers MH 

Life change events MH 

Bereavement MH 

Experience* 

Neoplasms MH 

Death MH 

*Fritext med trunkering 

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier för studien var kvalitativa vetenskapliga studier som besvarade studiens 

syfte; föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer, ålder 0-18 år. 

Exklusionskriterierna var upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonal, sjuka barn och 

efterlevande syskon. Studier där föräldrar vars barn överlevt en cancerbehandling samt 

studier där övervägande andel barn avlidit av andra sjukdomar exkluderades. Urval av studier 

utfördes gemensamt i tre steg. Steg ett bestod av antal träffar där samtliga 619 titlar lästes. 

Utifrån titeln bedömdes studiens relevans för litteraturstudiens syfte. De som svarade på 

syftet gick vidare till steg två där totalt 153 abstract lästes. I steg tre lästes totalt 15 studier i 

sin helhet och slutligen inkluderades totalt nio studier. En manuell sökning genomfördes i de 

inkluderade studiernas referenslista, vilket inte bidrog till ytterligare studier då de var utanför 

den valda tidsbegränsningen.  

 

3.4 Granskning 

De nio utvalda studierna kvalitetsgranskades genom att använda Kristenssons (2014) 

granskningsmallar för kvalitativa studier. Tonvikt lades på syfte, trovärdighet, forskarnas 

förförståelse och tydlighet i resultatet. De utvalda studierna granskades enskilt av båda 

författarna och därefter genomfördes en gemensam utvärdering och diskussion. Inga studier 

exkluderades efter granskningen. De inkluderade studierna redovisas i Bilaga 2. 

 

3.5 Bearbetning och analys 

För sammanställning av resultatet utfördes en integrerad analys i tre steg (Kristensson, 2014). 

I det första steget lästes studierna igenom noggrant vid upprepade tillfällen, både gemensamt 

och individuellt för att få en helhetsbild över materialet. I det andra steget översattes 

studiernas resultat gemensamt från engelska till svenska för att undvika misstolkningar. 

Därefter genomfördes en gemensam diskussion där övergripande olikheter och likheter 

identifierades och markerades. I det sista steget sammanställdes även de markerade 

meningarna och styckena med liknande innehåll. Kategorier och subkategorier bildades och 
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bearbetades ett flertal gånger. Det resulterade i fyra kategorier med åtta tillhörande 

underkategorier.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Kristensson (2014) bör ställningstaganden göras vid en litteraturstudie huruvida de 

inkluderade studierna är etiskt försvarbara eller inte. Enligt Forsberg & Wengström (2016) 

ska studier ha kravet att vara godkända av en etisk kommitté eller innehålla ett etiskt 

övervägande. Samtliga studier i litteraturstudien var godkända av en etisk kommitté. Det är 

av vikt att forskaren tillgodoser deltagarnas integritet, självbestämmande och att deltagarna 

givit samtycke till medverkan i studien. Behovet att få ut så mycket information som möjligt 

får inte ske på bekostnad av studiedeltagarna (Kjellström, 2017). Bestämmelser om 

etikprövning avseende människor samt bestämmelser om samtycke till sådan forskning, 

syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning 

(Etikprövningslagen, SFS 2003:460 §1). 

 

Författarna i studien har ingen tidigare erfarenhet av föräldrars upplevelse att förlora ett barn i 

cancer och därmed utförs litteraturöversikten utan förförståelse för sorgebearbetningen. Då 

författarna har egna barn kan det dock finnas en förförståelse för smärtan förlusten innebär. 

Allt material har inkluderats i resultatet och ingenting har förvanskats (Kristensson, 2014).  

4. Resultat  

Resultatet är en sammanställning av nio vetenskapliga kvalitativa studier. Studierna är 

utförda i Chile (n:1), England (n:1), Kanada (n:3), Sverige (n:1), och USA (n:3). Totalt 94 

mammor, 56 pappor och 26 familjer deltog i studierna. 

Resultatet presenterar fyra kategorier med tillhörande underkategorier. I Tabell 2 ges en 

översikt av kategorier och underkategorier samt i vilka studier de återfinns. I resultatet har 

varje kategori inletts med en kort summering av innehållet i kategorin.  

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier samt i vilka studier de återfinns 

 

Kategorier En känslomässig 

berg- och dalbana 
 

Stöd för att 

hantera sorgen 

Livet blir 

förändrat 

Att leva vidare 

Underkategorier Emotionella 

känslor 

Ingen slutpunkt Stöd från 

omgivningen 

Stöd till 

föräldrar i 
samma 

situation 

Förändrad 

vardag 
inom 

familjen 

Fysisk 

och 
psykisk 

saknad 

Att hitta 

nya 
perspektiv 

Förändrad 

personlighet 
och identitet Artiklar 

Alam et al (2012)       x       x       x      x     x              x 

Barrera et al (2009)       x       x       x       x     x     x       x       x 

Björk et al (2016)       x       x       x      x     x       x  

Denhup (2017)       x       x       x     x              x 

Gilmer et al (2012)        x       x        x       x 

Grinyer (2012)       x        x       x     x     x         

O´Connor & 

Barrera (2014) 

       x       x       x              x 

Snaman et al (2016)       x       x       x                 x 

Vega et al (2014)       x       x       x       x     x     x   
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4.1 En känslomässig berg- och dalbana 

Föräldrarna upplevde förlusten av sitt barn i cancer som en känslomässig berg- och dalbana. 

De upplevde att de var fångade mellan motstridiga känslor, att leva på hoppet och att 

samtidigt försöka släppa taget. Att förbereda barnet inför döden upplevdes svårt men att 

berätta sagor för dem kunde underlätta. Det upplevdes som en lättnad att barnets lidande var  

över men samtidigt infann sig känslor av skuld över att ha misslyckats som beskyddare. 

Några föräldrar menade att syskonen var anledningen till att leva vidare och skuldkänslor 

infann sig då mycket av tiden hade spenderats med det sjuka barnet. Föräldrarna hanterade 

sorgen olika men gemensamt sörjde de över att inte få se sitt barn växa upp. Sorgen 

manifesterades i vågor som stundtals blev paralyserande. Föräldrarna upplevde att sorgen inte 

hade någon slutpunkt men med tiden blev den lättare att hantera.   

 

4.1.1 Emotionella känslor  

Den sista tiden i barnets liv upplevde föräldrarna att de vara fångade mellan motstridiga 

känslor. Då barnets allmäntillstånd försämrades önskade föräldrarna slippa se sitt barn lida 

samtidigt som de inte ville förlora barnet. Även fast föräldrarna hade insett att barnet inte 

skulle överleva så hade de svårt att förstå det när döden väl närmade sig och den sista tiden 

upplevdes som chockartad (Björk, Sundler, Hallström och Hammarlund, 2016). Föräldrar 

upplevde känslor av hopp om att behandlingen skulle bota barnet samt ett hopp om att barnet 

en dag själv skulle få bli förälder och leva ett långt och lyckligt liv. Föräldrar beskrev en 

trygghet i att vara på sjukhuset där det upplevdes som att många förstod dem (Snaman, Kaye, 

Torres, Gibson & Baker, 2016). 

 

Det upplevdes svårt att samtala med barnet om den överhängande döden och för vissa 

föräldrar kändes det som att barnet letade efter deras tillåtelse att få somna in. Föräldrarna 

höll hoppet uppe för att bespara barnet sorgen. Att berätta sagor om döden kunde underlätta i 

de förberedande samtalen. Föräldrar pratade om mor- och farföräldrar som barnet skulle få 

träffa i himmelen. De föräldrar som valde att samtala med sitt barn om döden, ångrade det 

inte efter att barnet avlidit (Björk et al., 2016). 

 

Barnets död beskrevs som en traumatisk upplevelse som skapade känslor av frustration, 

skuld, ilska och smärta. Det lämnade föräldrar med vad som upplevdes som ett “hål i hjärtat” 

(Barrera et al., 2009; Vega, Soladad, Rivera & González, 2014). Föräldrarna upplevde att 

barnets framtid försvann i ett ögonblick i samband med döden (Barrera et al., 2009). Många 

föräldrar upplevde att de hade misslyckats i sin föräldraroll och att de hade misslyckats som 

beskyddare (Barrera et al., 2009; Björk et al., 2016; Vega et al., 2014). Det beskrevs som ett 

radikalt misslyckande hos föräldrarna att inte kunna lindra barnets lidande (Björk et al., 

2016), därav uttryckte många föräldrar en lättnad över att barnet inte längre led, då det hade 

fått utstå en lång och intensiv behandling (Barrera et al., 2009). Några föräldrar beskrev 

barnets bortgång som en tsunamivåg och att livet efter blev som tsunamins efterdyningar 

(Denhup, 2017). Några föräldrar menade att människor i omgivningen aldrig kunde förstå hur 

krävande och intensiv behandlingen var för barnet. Illamående och håravfall som 

förknippades med cancer, ansågs vara en liten del av den omfattande behandlingen (Griney, 

2012). Föräldrar upplevde det svårt att svara på frågan om hur många barn de nu hade, då det 

kändes som ett svek om inte svaret inkluderade det döda barnet (Björk et al., 2016). 

  

Föräldrar upplevde en manifestation av sorg (Grinyer, 2012; Snaman et al., 2016), och de 

beskrev sorgen som en dynamisk process som innebar en rad emotionella känslor. Känslor av 
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förlust, rädsla, ångest men även av kärlek och glädje över de erfarenheter förlusten tillfört 

dem (Vega et al., 2014). Det upplevdes svårt att sörja strax efter att barnet dött och sorgen 

upplevdes komma i vågor (Björk et al.,2016). Stundtals var vågorna stora och kraftiga vilket 

medförde att föräldrarna blev paralyserade av sorgen. Med tidens gång blev vågorna lugnare 

men föräldrarna uppgav att de var återkommande, oberäkneliga och oundvikliga (ibid). 

Föräldrarna upplevde sig leva i två parallella världar där de i vissa stunder kunde engagera 

sig i vardagliga aktiviteter och hobbys medan i andra stunder var sorgen så extrem och 

oändlig att de inte kunde fungera i vardagen (Björk et al., 2016). Föräldrarna hanterade 

sorgen olika. De flesta mammor föredrog att spendera tid med familjen medan många pappor 

fortsatte att arbeta för att försörja familjen (Alam, Barrera, D´Agostino, Nicholas & 

Schneiderman, 2012;). Det fanns även mammor som valde att arbeta mer än tidigare för att 

avleda tankarna medan papporna upplevde situationen ohanterbar och valde därför att avstå 

jobb. Gemensamt upplevdes en sorg över att inte få se barnet växa upp och att inte få uppleva 

livets “milstolpar” såsom studentexamen, giftermål och föräldraskap (Barrera et al., 2009). 

Föräldrarna uppgav att de efter några år kunde se en framtid som de inte kunde ha sett 

tidigare, men de dröjde länge innan de kunde acceptera att deras barn var borta (Björk et al., 

2016).  

 

Föräldrarna uppgav känslor av skuld till efterlevande syskon. De hade spenderat mycket av 

sin tid med det sjuka barnet och önskade därför att ta igen tiden som gått förlorad tillsammans 

med syskonet. Några föräldrar menade att syskonen var anledningen till att de ville leva 

vidare (Alam et al., 2012) och många föräldrar kände ett ansvar att bära resten av familjen 

framåt (Vega et al., 2014). Genom att uthärda sorgen upplevde föräldrarna det möjligt att leva 

vidare för syskonen (ibid). 

 

4.1.2 Ingen slutpunkt 

Föräldrar upplevde att sorgen inte hade någon slutpunkt (Alam et al., 2012; Björk et al., 

2016; Denhup, 2017; Gilmer et al., 2012; Snaman et al., 2016; Vega et al., 2014). Den 

obeskrivliga smärtan som sorgen medförde upplevdes svår att hantera och även att läka. 

Känslan av en konstant tomhet påminde dem om barnets frånvaro. Föräldrarna uppgav att 

sorgen aldrig försvann utan att de hade fått lära sig att leva med den (Alam et al., 2012; 

Barrera et al., 2009; Björk et al., 2016; O´Connor & Barrera, 2014; Snaman et al., 2016; 

Vega et al., 2014). 

Barnen fortsatte att leva vidare i föräldrarnas tankar och drömmar, det hjälpte dem att känna 

ett lugn (Vega et al., 2014). 

 

4.2 Stöd för att hantera sorgen 

För att hantera sorgen fann föräldrarna stöd i andra föräldrar med samma erfarenheter. Det 

upplevdes befriande att få dela sina erfarenheter. Även familj och vänner upplevdes ge stöd 

och trygghet i sorgen men även det omvända förekom, att bli sviken av familj och vänner. 

Under vårdtiden upplevde föräldrarna vårdpersonalens stöd som både bra och dåligt. För att 

få hjälp att bearbeta sorgen fanns det föräldrar som upplevde det betydelsefullt att få 

återkomma och samtala med den personal som vårdat barnet. Att ge stöd till andra föräldrar i 

samma situation var också ett sätt att hantera sorgen.  

 

4.2.1 Stöd från omgivningen 

De flesta föräldrar upplevde att de hade fått ett gott stöd av andra föräldrar med samma 

erfarenheter (Alam et al., 2012; Barrera et al., 2009; Björk et al., 2016; Vega et al., 2014). 

Det underlättade att samtala med människor som upplevdes förstå och som kunde känna 
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empati (Alam et al., Barrera et al., 2009; Vega et al., 2014). Det beskrevs vara en befriande, 

lättande känsla att uttrycka sina tankar för andra med samma erfarenhet (Vega et al., 2014). 

Några föräldrar menade att den sorg de bar på måste upplevas för att förstås. Föräldrar med 

samma erfarenhet kunde acceptera och bekräfta varandras känslor vilket även gav dem ett 

starkare band. Föräldrar önskade få hjälp att hantera livet efter dödsfallet och inte behöva 

överge tankar om barnet (Grinyer, 2012).  

 

Det upplevdes stödjande med familj och vänner. Det sociala nätverket ansågs viktigt då 

föräldrarna kände en trygghet i att uttrycka sina tankar och känslor för dem (Alam et al., 

2012; Barrera et al., 2009; O´Connor & Barrera, 2014; Snaman et al., 2016; Vega et al., 

2014). Många mammor hade ett behov att samtala med vänner och familj  

 om den intensiva sorgereaktionen, medan pappor var mer privata i sin sorgebearbetning 

(Alam et al., 2012). Föräldrarna upplevde att familj och vänner hjälpte dem att skapa positiva 

minnen av barnet (Barrera et al., 2007). 

 

Det fanns även föräldrar som upplevde sig svikna av familj och vänner, i den meningen att de 

inte hade fått det stöd de behövde (Alam et al., 2012). Några föräldrar ville inte “lägga sin 

börda” på det sociala nätverket vilket resulterade i att de undvek att be om hjälp vilket i sin 

tur resulterade till isolering hos föräldrarna (Barrera et al., 2009). Andra föräldrar upplevde 

att människor i omgivningen undvek dem och pratade bakom deras rygg (O´Connor & 

Barrera, 2014).  

 

Många föräldrar beskrev att stödet under vårdtiden varit bra (Snaman et al., 2016; Vega et al., 

2014). Vårdpersonalen upplevdes ha gjort allt de kunnat för barnet samt gett en kärleksfull 

omvårdnad (Vega et al., 2014). Några föräldrar upplevde det betydelsefullt att återkomma till 

sjukhuset några veckor efter att barnet avlidit för att samtala med sjukvårdspersonalen som 

tidigare vårdat barnet. Det kunde hjälpa föräldrarna att bearbeta sorgen (Björk et al., 2016).  

 

4.2.2 Stöd till föräldrar i samma situation 

Föräldrar kände att de kunde hjälpa andra föräldrar genom egna erfarenheter och upplevelser 

(Barrera et al., 2009; Grinyer, 2012; Vega et al., 2014). Några föräldrar menade att deras barn 

hade burit på ett arv som hade sänts av Gud. Ett arv med ett budskap om kärlek som måste 

upplevas, förstås och levereras vidare till andra föräldrar som genomgår en förlust av ett barn. 

På så vis kände sig föräldrarna privilegierade att behålla dessa arv och med det även ett 

ansvar att hjälpa andra föräldrar under liknande omständigheter. Genom att stödja andra 

föräldrar upplevdes sorgen som till en början var förödande, förändras från smärta och 

lidande till kärlek och meningsfullhet (Vega et al., 2014).  

 

4.3 Livet blir förändrat 

Föräldrar uppgav att livet aldrig skulle bli detsamma igen och det upplevdes svårt att finna 

meningen med livet. Det uppstod förändringar i relationer där familjedynamiken antingen 

blev en källa till stabilitet och trygghet eller instabilitet och ensamhet. Vardagliga aktiviteter 

och rutiner förändrades, många föräldrar önskade upprätthålla en spirituell kontakt med 

barnet och en del fann en tro på Gud. Föräldrarna upplevde en psykisk och fysisk saknad 

och utan barnets närvaro upplevdes en konstant och överväldigande smärta. Föräldrarna 

fortsatte att hantera kroppen som om den fortfarande levde och det upplevdes svårt att förstå 

att deras barn för alltid var borta.  
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4.3.1 Förändrad vardag inom familjen  

Efter barnets död uppgav föräldrar att livet aldrig skulle bli detsamma igen. Det som en gång 

betraktades normalt upphörde och det upplevdes svårt att hitta en ny mening med livet. 

Föräldrarna beskrev tillståndet som ”ett nytt tillstånd” att vara (Barrera et al., 2009; Björk et 

al., 2016; Denhup, 2017) och det beskrevs hur de levde i en ständigt närvarande, osynlig 

dimma som isolerade dem från omgivningen (Björk et al., 2016; Denhup, 2017). Att ha varit 

förälder till det avlidna barnet upplevdes av många som den viktigaste uppgiften någonsin 

(Barrera et al., 2009; Denhup, 2017; O´Connor & Barrera, 2014; Snaman et al., 2016).  

 

Föräldrar upplevde förändringar i relationer efter förlusten av sitt barn i cancer (Alam et al., 

2012; Barrera et al., 2009; Gilmer et al., 2012; Vega et al., 2014). Barnets död upplevdes 

krossa familjedynamiken (Grinyer, 2012; Vega et al., 2014) och föräldrar uppgav att 

relationer blev instabila och medförde känslor av ensamhet, frustration och förakt (Barrera et 

al., 2009). Vissa föräldrar uttryckte att barnet var anledningen till att de höll ihop och att 

relationen till deras partner dog tillsammans med barnet (ibid). Då föräldrar hanterade sorgen 

olika upplevde många att de inte kunde förstå den andres sätt att sörja. Det medförde en 

bristande kommunikation i relationen (Alam et al., 2012; Barrera et al., 2009). De flesta 

föräldrarna uppgav dock att de kommit varandra närmare och att relationen var den som 

bidragit till stabilitet och en förmåga till anpassning i “det nya livet”. Föräldrar uppgav att de 

tog mer tid för varandra och lärde sig att acceptera varandras olika sätt att hantera sorgen på 

(Alam et al., 2012; Barrera et al., 2009). 

 

Föräldrar beskrev hur familjens sammanhållning kunde bevaras genom att behålla det döda 

barnet som en del av det pågående livet (Björk et al., 2016; Vega et al., 2014). Några 

föräldrar beskrev att tron på Gud gav dem ett ovillkorligt stöd, att barnets ande levde vidare 

då döden endast skett kroppsligt. Barnen som blir till änglar kommer att vara den 

sammankopplande länken till deras hjärtan (Vega et al., 2014). Föräldrar berättade hur de 

ville upprätthålla en spirituell kontakt med barnet och några kunde fortsätta samtala med 

barnet samt kyssa fotografier eller tända ljus för barnet varje dag (Barrera et al., 2009). Andra 

föräldrar använde sig av stjärnorna för att upprätthålla en kommunikation med barnet (Björk 

et al., 2016).  

 

Vardagliga aktiviteter och rutiner förändrades, det upplevdes svårt för några föräldrar att fira 

högtider vilket resulterade i att de inte firade jul överhuvudtaget. Andra föräldrar önskade att 

resa till en plats utan anknytning, då hemmet påminde om barnet. Det fanns även föräldrar 

som uppgav det motsatta, som föredrog att pynta lite extra. Några önskade även att vänner till 

barnet skulle fortsätta vara en del av familjens liv och att de skulle känna sig välkomna hem 

till dem (Grinyer, 2012).  

 

4.3.2 Fysisk och psykisk saknad. 

Föräldrarna rapporterade en känsla av tomhet och saknad av sitt barns fysiska närvaro 

(Barrera et al., 2009; Denhup 2017; Vega et al., 2014) Saknaden upplevdes konstant och 

överväldigande, och i vissa fall fysiskt smärtsam (Barrera et al., 2009; Vega et al., 2014). När 

saknaden var som värst upplevdes smärtan så intensiv att några föräldrar uttalade en önskan 

om att själva få dö (Alam et al., 2012).  

 

Barnets ljud, doft och hud relaterade många föräldrar den fysiska saknaden till. Föräldrarna 

upplevde en längtan efter att pussa, krama och att röra sitt barn (Barrera et al., 2009; Björk et 

al., 2016) och de upplevde en sorg i att inte längre kunna kommunicera sin kärlek till barnet 

på samma sätt som tidigare (Barrera et al., 2009).  
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Föräldrar beskrev hur de i samband med barnets död fortsatte att hantera barnets kropp som 

om det fortfarande levde (Björk et al.,2016). Det kunde handla om att föräldrarna var rädda 

för att den döda kroppen skulle ramla ner på golvet och skada sig, då instinkten att skydda sitt 

barn fortfarande lever vidare även fast barnet redan dött (Björk et al., 2016). Föräldrar till de 

barn som kremerades beskrev att de hade svårt att lämna ifrån sig askan av den anledningen 

att de hela tiden ville ha det avlidna barnet nära. En del tog med sig askan på resor och i bilen 

kunde urnan spännas fast med säkerhetsbältet. De var medvetna om att utomstående kunde 

finna det bisarrt. Några föräldrar diskuterade även om möjligheten att göra askan till ett 

smycke. De som valde att begrava sitt barn behandlade gravplatsen kärleksfullt (Grinyer, 

2012). 

 

Några föräldrar uppgav att de var rädda att glömma barnet (Björk et al., 2016; O´Connor & 

Barrera, 2014). Det upplevdes svårt att göra sig av med eller förändra saker som förknippades 

med barnet. Föräldrarna beskrev vikten av de materiella ting som påvisade tidigare lycka, 

såsom fotografier. De kunde låta barnets kläder hänga kvar i garderoben samt låta skorna stå 

orörda i skohyllan (Grinyer, 2012). Många föräldrar hade svårt att inse att deras barn var 

borta för alltid (Barrera et al., 2009; O´Connor & Barrera, 2014) och för att bevara minnet av 

barnet kunde de starta en fond och påbörja en insamling som även kunde stödja 

cancerforskningen (Alam et al., 2012; Barrera et al., 2009).  

 

4.4 Att leva vidare 

Föräldrarna hade lärt sig leva för dagen och inte ta livet för givet. Familj och vänner blev den 

centrala och viktiga delen i livet. Föräldrar önskade finna meningen med döden och därefter 

försöka acceptera barnets död. Många föräldrar upplevde en förändrad personlighet som 

yttrade sig såväl fysiskt som emotionellt. En del upplevde en ombildad självidentitet som de 

fick leva med resten av livet.  

 

4.4.1 Att hitta nya perspektiv 

Föräldrarna uppgav att de efter barnets död lärt sig att leva för dagen och att inte ta någonting 

för givet. De insåg att livet är kort och att tiden är värdefull. Vad som ansågs viktigt i livet 

förändrades med barnets död (Barrera et al., 2009; Björk et al., 2016; Gilmer et al., 2012). 

Materiella ting betydde inte lika mycket längre utan familj och vänner blev den centrala och 

viktiga delen i föräldrarnas liv (Barrera et al., 2009). De som inte hade övriga barn i familjen 

uttryckte en önskan om att få ett nytt barn som de kunde leva vidare för (Barrera et al., 2009). 

För att gå vidare i livet önskade några föräldrar att finna meningen med barnets död samt att 

lära sig att acceptera det och låta det vara meningsfullt (Barrera et al., 2009).  

 

 4.4.2 Förändrad personlighet och identitet 

Föräldrar upplevde en förändrad personlighet efter förlusten av sitt barn i cancer (Barrera et 

al., 2009; Denhup., 2017; Gilmer et al., 2012; O´Connor & Barrera, 2014; Snaman et al., 

2016). Förändringar yttrade sig såväl fysiskt som emotionellt. Den emotionella förändringen 

kunde uttryckas genom nervositet eller ilska. Föräldrarna uppgav att de bar på en ständig oro 

över att hemska saker skulle inträffa och att de gärna intog en överbeskyddande roll till 

efterlevande syskon. De upplevde att de dessutom blev agiterade mot andra föräldrar då det 

kändes som att ingen kunde förstå den känslan som de lever i dagligen (Gilmer et al., 2012). 

Föräldrar upplevde sig mer känsliga för andra människors lidande. De påverkades även av 

nyheter och olika situationer som involverade barn som for illa (Barrera et al., 2007). Några 

föräldrar fick byta profession då de arbetade med barn och inte längre upplevde sig hantera 
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det. Förändringar yttrade sig även genom den andliga tron. En del föräldrar upplevde en 

närhet till gud medan andra hade svårt att fortsätta tro (Gilmer et al., 2012). Föräldrar uppgav 

att de efter barnets bortgång förändrade sina prioriteringar gällande arbete och familj. De fann 

inte längre sitt regelbundna arbete lönande utan sökte mer meningsfulla aktiviteter (Alam et 

al., 2012). 

 

Det kunde ses en skillnad i förändrad självidentitet hos föräldrar som hade en fast partner och 

hos dem som varit ensamstående. De sistnämnda upplevde en svårighet att hitta sin 

självidentitet efter barnets död (Barrera et al., 2009). Några föräldrar beskrev det som att leva 

med en känsla av att någonting hela tiden saknades vilket gjorde att kroppen aldrig kändes 

hel. Många beskrev att identiteten förändrades från att vara förälder till ett levande barn till 

att bli förälder till ett avlidet barn. Föräldrar upplevde sig leva i ett kontinuerligt sökande efter 

sin identitet (Barrera et al., 2009; Gilmer et al., 2012) och många kämpade med den 

ombildade självidentiteten som de skulle lära sig att leva med resten av livet (Barrera et al., 

2009; Denhup, 2017; O´Connor & Barrera, 2014; Snaman et al., 2016).   

5. Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i 

cancer. Metoden valdes då det är ett bra arbetssätt att sammanställa relevant forskning inom 

ett område, som kan omsättas i praktiken (Kristensson, 2014). En alternativ metod utifrån det 

valda syftet hade kunnat varit att göra en empirisk intervjustudie (Priebe & Landström, 

2017). Enligt Henricson och Billhult (2017) bör forskaren reflektera över egen livserfarenhet, 

yrkeserfarenhet och kunskap om det fenomen som ska studeras. Då författarna hade bristande 

kunskap och erfarenhet inom området, ansågs det inte aktuellt att genomföra intervjuer med 

föräldrar i sorg. En litteraturstudie ansågs därmed vara den lämpligaste metoden. 

 

Litteratursökning genomfördes i två olika databaser som enligt Henricson (2017) stärker 

studiens trovärdighet. Databaserna Cinahl och Medline användes då de innehåller 

ämnesområdet omvårdnad (Karlsson, 2017). Utöver sökningarna i Cinahl och Medline 

utfördes även en sökning i databasen PsycINFO för att säkerställa att inte relevant forskning 

hade missats. Sökningen i PsycINFO bidrog inte med nya artiklar till studien. 

 

Ämnesord användes för att sätta etikett på vad de sökta artiklarna skulle handla om. I Cinahl 

användes Subject Headings och i Medline användes Mesh-termer för att få fram specifika 

sökord. Då ämnesord inte fanns tillgängliga användes fritextsökning med hjälp av trunkering 

för att bredda och göra sökningen känsligare med resultat innehållande samma grund 

(Karlsson, 2017). Om antalet träffar varit för få hade ett alternativ varit att utöka sökningen 

med fler fritextord. Enligt Willman, Bahtsvani, Nilsson och Sandström (2016) uppkommer 

bästa resultat genom en kombination av ämnesord och fritextord. I databasen Cinahl 

användes ämnesordet childhood neoplasms och därför utfördes ingen åldersbegränsning i 

sökningen. I databasen Medline fanns endast sökordet neoplasms och begränsning i ålder 0-

18 år utfördes med “All Child”. Begränsningen Peer-reviewed användes för att säkerställa att 

alla studier var vetenskapligt bedömda vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet 

(Henricson, 2017). I Medline användes inte begränsningen peer-reviewed då alla studier som 

publiceras i databasen är vetenskapligt granskade (Willman et al., 2016). Författarna valde en 

tidsgräns på 10 år då Kristensson (2014) beskriver att studier bör sträva efter att vara så 

aktuella som möjligt utifrån undersökningsfrågan. Engelska användes som språkbegränsning 
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då det är ett språk förutom svenska som författarna behärskar. Anledningen till de olika 

begränsningarna var att få ett urval av relevanta vetenskapliga studier som svarade mot syftet 

(Karlsson, 2017).  

 

Endast kvalitativa studier valdes ut i litteraturstudien då de belyser deltagarnas egna 

upplevelser, erfarenheter och perspektiv (Kristensson, 2014). Studierna granskades utifrån 

Kristenssons granskningsmall för bedömning av kvalitativa studier. Att använda 

granskningsmall underlättar i avgörandet av den vetenskapliga kvaliteten (ibid). För att 

bedömningen skulle vara så objektiv som möjligt granskades studierna först enskilt och 

därefter genomfördes en gemensam diskussion och bedömning av studiernas kvalitet. I en 

studie av Gilmer (2012) intervjuades syskon men då det gick att urskilja föräldrarnas 

upplevelser inkluderades studien. 

 

Analysen av studiernas resultat genomfördes med studiens syfte i fokus. Analysen 

genomfördes genom triangulering som enligt Kristensson (2014) undviker att resultatet färgas 

av den enskilde författarens förförståelse och därmed stärks tillförlitligheten. Förförståelsen 

enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) inkluderar bland annat teoretisk kunskap, 

tidigare erfarenheter men också förutfattade meningar. Alla föräldrars värsta mardröm är att 

deras barn skall dö och därför kan författarna ha förutfattade meningar och därmed en 

förförståelse för smärtan. Det finns dock fördelar med förförståelsen då den kan öppna för 

möjligheten att upptäcka ny kunskap och få en djupare förståelse (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2017. Resultatet har sammanställts i diskussion med handledningsgrupp och 

handledare vilket stärker resultatets trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Övervägande västerländska länder ingick i studien och då sorgen att förlora ett barn troligtvis 

är densamma oavsett i vilket land föräldrarna bor i innebär det att resultatet kan överföras till 

liknande kontexter. Då flera studiers resultat kommer fram till liknande slutsatser stärks 

trovärdigheten (Petersson, 2017). En av studierna är genomförd i Sverige, vilket gör att 

litteraturstudiens resultat kan överföras till svenska förhållanden. En svaghet kan vara att det 

saknas studier från Asien och Afrika.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser att förlora ett barn i cancer. 

Huvudfynden diskuteras med utgångspunkt av föräldrars upplevelser. 

 

5.2.1 En känslomässig berg- och dalbana  

Förlusten av ett barn i cancer framkallade en rad emotionella känslor som gav ett varierat 

uttryck hos föräldrarna. Skuldkänslor var framträdande hos många och de grundades på 

känslor av misslyckanden. Många upplevde att de hade misslyckats i rollen som beskyddare 

då de inte hade lyckats lindra barnets lidande. Några föräldrar beskrev att syskonen var 

anledningen till att leva vidare och skuldkänslor infann sig då mycket av tiden hade 

spenderats med det sjuka barnet. Andra känslor som förekom var frustration, ilska, smärta 

samt lättnad. I en tidigare studie av Love (2007) beskrivs olika strategier för identifiering av 

komplicerade sorgereaktioner. Där bekräftas variationen av känslor som förekommer i en 

sorgeprocess. Känslorna delas in i fem domäner; Emotionell, Kognitiv, Fysisk, Beteende, 

Existentiell. I den Emotionella domänen bekräftas känslor av skuld, smärta, ilska och lättnad. 

Liknande skuldkänslor framkom även i tre andra studier av Saiki et al. (2001); Price et al. 

(2011) och Titus och de Souza (2011). 
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I resultatet framkom att föräldrar hanterade sorgen olika. Ett sätt var att fortsätta arbeta eller 

att avstå från att yrkesarbeta. Det fanns mammor som föredrog att spendera tid med familjen 

och därför avstod arbete jämfört med pappor som fortsatte att arbeta för att försörja familjen, 

men även för att avleda tankarna. Det fanns däremot mammor som arbetade mer än tidigare 

medan en del pappor upplevde situationen ohanterbar och valde att spendera tiden hemma. 

Price et al. (2011) och deCinque et al. (2007) styrker resultatet att mammor ofta avstår arbete 

för att umgås med familjen efter barnets död. Det till skillnad från pappor som kunde återgå 

till arbete och som föredrog att hålla sig sysselsatta för att avleda tankarna (ibid). I studien av 

Price et al. (2011) beskrivs hur pappor anses ha ett ansvar att försörja familjen. En hypotes är 

att den ekonomiska skillnaden mellan könen gör att männen återvänder till arbetslivet tidigare 

i jämförelse med kvinnorna efter förlusten av ett barn. Strömberg och Eriksson (2010) 

beskriver att Sverige på många sätt anses ha kommit långt när det gäller jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Dock anses arbetsmarknaden fortfarande vara starkt könssegregerad (ibid). 

Strömberg och Eriksson beskriver även processer som är kopplade till organisering av genus 

och arbetsledning i vår kultur. En genuin och “äkta” manlighet bygger på ett avståndstagande 

av vad som betraktas som kvinnliga sysslor och det illustrerar de homosociala processer män 

skapar för att upprätthålla sin privilegierade position i genusordning. Det handlar om att 

upprätthålla arbetsdelningen där vårdande sysslor i hemmet tenderar att bli kvinnors ansvar 

(ibid). 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att sorgen upplevdes komma i vågor. Stundtals var 

vågorna stora och kraftiga och de förblev återkommande, oberäkneliga och oundvikliga. 

Sorgen upplevdes vara en dynamisk process som manifesteras på olika sätt. Många föräldrar 

upplevde att sorgen inte hade någon slutpunkt utan att de hade fått lära sig att leva med den. 

Föräldrar i studien av Saiki et al. (2001) stärker resultatet då de beskrev att det var framförallt 

i början av sorgeprocessen som vågorna upplevdes komma kontinuerligt och att de med 

tidens gång blev lugnare men att de för alltid fanns kvar. Även Love (2007) stärker resultatet 

och beskriver sorgen som en dynamisk förändringsprocess och menar vidare att sorgen ger 

sitt uttryck på olika sätt vid olika tidpunkter. Han beskriver även hur sorgereaktionerna kan 

variera beroende på den sociala kontexten (ibid). En egen reflektion är att omgivningens 

oförmåga att bemöta föräldrar i sorg kan bli ett socialt hinder för sorgereaktionerna. 

 

5.2.2 Stöd för att hantera sorgen 

I litteraturstudiens resultat framkom emellertid att stödet från omgivningen generellt 

upplevdes god. De flesta föräldrar upplevde att de hade fått ett gott stöd av andra föräldrar 

med samma erfarenhet och att det underlättade att samtala med människor som upplevdes 

förstå och som kunde känna empati. Några föräldrar menade att den sorg de bar på måste 

upplevas för att förstås. Resultatet stärks i en tidigare studie av deCinque et al. (2006) där 

föräldrar som förlorat ett barn i cancer beskriver specifika önskemål om att det skulle finnas 

någon på avdelningen som hade levda erfarenheter av att förlora ett barn då de skulle ha en 

större förståelse. Föräldrarna uppgav att de i samtal med andra utan erfarenheten höll 

känslorna tillbaka (ibid).  

 

Resultatet i den genomförda litteraturstudien visade även att stödet från familj, vänner och 

vårdpersonal upplevdes god. Ett motsatt resultat framkom i deCinque et al. (2006) där 

föräldrarna upplevde sig övergivna av vårdpersonalen samt att informationen varit bristfällig. 

Cullberg (2006) beskriver att det är vanligt med minnesluckor i chockfasen samt att det kan 

vara svårt att minnas och ta emot information. En egen reflektion är att informationen bör 

situationsanpassas samt upprepas vid senare tillfällen. I studien av Kreicbergs et al. (2007) 

beskrivs att föräldrar som delat med sig av sin sorg under barnets sjukdomstid, upplevde det 
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lättare att hantera sorgen efter barnets död. En signifikant skillnad i sorgehantering kunde 

även ses hos de föräldrar som upplevde att de fått stöd av sjukvården (ibid). 

 

5.2.3 Livet blir förändrat  

I resultatet framkom att föräldrar fortsatte hantera barnets döda kropp som om det fortfarande 

levde. Några föräldrar var rädda för att kroppen skulle ramla ner på golvet och skada sig då 

instinkten att skydda sitt barn lever vidare även fast barnet är dött. Det framkom även att 

föräldrar till de barn som kremerades hade svårt att lämna ifrån sig askan, då de alltid ville ha 

det döda barnet nära. Liknande resultat presenteras i studien av Saiki et al. (2001) där många 

mammor vägrade obduktion då de menade att det kunde skada barnet. Askan blev ett centrum 

för mödrarnas fokus (ibid).  

 

I resultatet framkom att föräldrarna upplevde en andlighet samt en önskan att upprätthålla en 

spirituell kontakt med barnet då det ansågs viktigt att behålla barnet som en pågående del i 

livet. Love (2007) stärker resultatet i två av sina domäner. I den Kognitiva domänen kan den 

drabbade söka en förståelse av förlusten. Vidare i Beteende domänen kan den drabbade önska 

att upprätthålla en anslutning till den förlorade. Liknande resultat redovisas även i studier av 

Price et al. (2011) och deCinque et al. (2007) där föräldrarna önskade att bevara barnet som 

en del av det pågående livet. En egen reflektion är att det i krissituationer kan vara en 

överlevnadsstrategi att vända sig till en högre makt. Då föräldrarna ofta är medvetna om att 

barnet kommer att dö, är hoppet det sista som överger dem.  

 

5.2.4 Att leva vidare 

I föreliggande litteraturstudies resultat framkom att föräldrar fann nya perspektiv i livet efter 

förlusten av sitt barn. De hade lärt sig leva för dagen och för att gå vidare i livet önskade 

några föräldrar finna meningen med barnets död. Föräldrar upplevde en förändrad 

personlighet som yttrade sig såväl fysiskt som emotionellt. Många föräldrar beskrev även att 

identiteten förändrades från att vara förälder till ett levande barn till att bli förälder till ett 

avlidet barn. Love (2007) stärker resultatet och beskriver i den Existentiella domänen att den 

drabbade kan söka meningen med döden. Cullberg (2006) beskriver i nyorienteringsfasen att 

krisen blir ett stycke av livet som får nya betydelser för det kommande livet. Resultatet styrks 

ytterligare av Saiki et al. (2001) där föräldrarna upplevde att det var viktigt att finna 

meningen med barnets död. Liknande resultat framkom även i studien av Titus och de Souza, 

(2011) där föräldrar uppgav att de funnit nya perspektiv i livet samt att identiteten hade 

förändrats.  

 

5.2.5 Resultatet kopplat till lidande 

Resultatet visade att förlusten av ett barn i cancer orsakar lidande hos föräldrarna. Lidandet 

yttrade sig såväl fysiskt som psykiskt. Det fysiska lidandet upplevdes som en smärta så 

intensiv och stark att föräldrar uttalade en önskan att själva få dö. Love (2007) bekräftar i den 

Fysiska domänen att somatiska symtom i en sorgeprocess kan ge upphov till fysisk smärta. 

Det psykiska lidandet visade sig genom föräldrarnas många emotionella känslor, där 

skuldkänslorna var det mest framträdande. Tillsammans skapar det ett livslidande hos 

föräldrarna. En egen reflektion är att sjuksköterskan kan lindra föräldrarnas livslidande och 

även undvika att det övergår till ett vårdlidande genom att värna om framförallt två etiska 

principer. Sandman och Kjellström (2013) beskriver vidare de två grundläggande etiska 

principerna; Göra-gott-principen innebär att alla människor har en moralisk skyldighet att 

förebygga skada, minska skadan som uppstått samt främja det goda. Vidare innebär Icke-

skada-principen att fokusera på det direkta lidandet som skapas i en situation samt att undvika 



15 
 

att åsamka ett sämre läge än innan agerandet (ibid). En reflektion är att sjuksköterskan värnar 

om de etiska principerna genom att tillhandahålla stödet från andra föräldrar med liknande 

erfarenheter. Det kan medföra att lidandet minskas och välbefinnandet ökar. Det kan i sin tur 

innebära att föräldrarna inte är i behov av sjukskrivning i lika stor utsträckning som i sin tur 

resulterar i att det blir ekonomiskt fördelaktigt för såväl föräldrarna som för samhället.  

 

Enligt Cullberg (2006) är målet för all krisbehandling att stödja den drabbades egna 

läkningsresurser. Arman (2017) beskriver att människan har en inneboende kraft till 

självläkande som gör att människan kan lindra, bära och utvecklas med sitt lidande. Det anses 

dock riskabelt då lindring av lidandet inte alltid lyckas utan sociala hinder kan stå i vägen 

(ibid). Att kunna omvandla lidandet till någonting positivt menar Eriksson (2015) kräver 

förmåga att formulera det med en annan människa. En egen reflektion är att behovet av stöd 

inte alltid är synligt och att föräldrar kan ha svårt att ta emot hjälp samt att be om hjälp. Det 

finns därmed risk att ett vårdlidande utvecklas. Sjuksköterskan bör ha i beaktande att 

lidandets uttryck kan skilja sig åt mellan olika föräldrar. Det underlättar därmed att kunna 

läsa lidandets språk. Arman (2017) ger förslag på hur lidandets ansikte kan avläsas; lyssna 

uppmärksamt, läsa kroppsspråk samt ställa frågor utifrån det som observeras. Vidare 

förutsätts att människan har förmåga att se och att ge för att lindra lidande (ibid).  

 

Socialstyrelsen (2013b) beskriver att hälso- och sjukvården behöver ta ställning till hur stöd 

till närstående bör utformas. Med den känslomässiga påfrestningen och det ökade praktiska 

ansvaret kan föräldrarna uppleva det svårt att orka med. Stödet kan med fördel innebära att 

den närstående får emotionellt stöd samt möjlighet till ett deltagande i vården. Det 

emotionella stödet handlar ofta om någon form av samtal (ibid). Enligt Cullberg (2006) är en 

terapeutisk hållning hos sjukvårdspersonal nyckeln till framgångsrik krishantering. Det anses 

viktigt att förmedla hopp samt att se till hela familjens behov av stöd. Han beskriver tre 

egenskaper som är av vikt för att lyckas med en terapeutisk hållning; kunskap, empati och 

självkännedom. Vidare beskriver Cullberg att sjukvårdspersonal ofta saknar teoretiska 

grunder i psykologi och sociala förhållanden vilket är väsentligt för behandling av kriser. 

Empati innebär att ha en beredskap och en öppenhet för smärtsamma och avvikande känslor. 

Självkännedom är viktig då det innebär att erkänna egna begränsningar och inte förneka de 

sidor som anses “mindre förenliga” i en krissituation, till exempel egna oros- och 

osäkerhetskänslor (ibid). Epelman (2012) beskriver hur mötet med en förälder som förlorat 

ett barn inbjuder vårdpersonalen till att konfrontera och uppmärksamma egna styrkor, 

begränsningar och personligt lidande. Om problemen är uppmärksammade, accepterade och 

processade kan sårbarheten bli källan till mognad och tillväxt. 

 

6. Slutsats  

Att förlora ett barn i cancer är för varje förälder en subjektiv upplevelse. Det medför ett 

lidande och ett sorgearbete som är individuellt. Sjuksköterskan bör ha som målsättning att 

bemöta och bekräfta lidandet. Det är av vikt att förmedla känslor av hopp och att se till hela 

familjens behov av stöd. Med kunskap, empati och självkännedom kan sjuksköterskan uppnå 

vad som kallas terapeutisk hållning. Med det kan ett vårdlidande hos föräldern undvikas 

genom att behov och förväntningar motsvarar det som erbjuds. 

 

6.1 Kliniska implikationer 

Resultatet i litteraturstudien kan bidra med ökad kunskap och förståelse för den process 

föräldrar genomgår vid förlusten av ett barn i cancer. Resultatet har påvisat vikten av 

emotionellt stöd både innan, under och efter barnets död. Det kan göra sjuksköterskan 
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medveten om att kontakten med föräldrar efter dödsfallet upplevs värdefull. Därmed finns ett 

behov att utveckla riktlinjer som innehåller rekommendationer för individuell uppföljning, 

förslagsvis genom telefonsamtal, brev eller återträff. Ett annat viktigt stöd har visats vara 

föräldrar med samma erfarenhet och därmed kan sjuksköterskan inbjuda till stödgrupper. Till 

de föräldrar som finner stöd genom tron på Gud, kan sjuksköterskan erbjuda ett religiöst stöd. 

Sjuksköterskan bör tillhandahålla föräldrar med information gällande barnets sjukdom och 

behandling, med hänsynstagande till krisens faser. 

 

6.1.1 Fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning inom området då litteraturstudiens resultat visar att det 

finns skillnader i hur föräldrar upplever sorg och hur de bearbetar sorgeprocessen. Vidare 

forskning med genusskillnader i fokus skulle öka kunskapen och förståelsen för hur den 

enskilda individen sörjer och därmed skulle sjuksköterskan kunna erbjuda goda stödjande 

insatser tidigt i vårdförloppet. Det finns även ett behov att forska vidare på hur föräldrar 

upplever bemötandet från sjukvården. 
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Kanada 

 

Att över tid 

jämföra 

mammor och 

pappors 

upplevelse av 

att förlora ett 

barn i cancer 

och 

anpassningen 

därefter. 

 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Familjer som hade haft sitt barn på en 

onkologisk vårdavdelning. 

 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval. 

 

Studiegrupp 

Tre intervjuer genom fördes, 6, 12 och 18 

månader efter barnet avlidit. I intervju efter 12 

månader fanns ingen skillnad på resultatet 

därför dokumenterades den ej. Intervju ett (6 

månader efter dödsfall): 20 familjer deltog i 

studien. 18 mammor i åldern 27–50 och 13 

pappor i åldern 32–65.  

Barnen som avlidit var mellan 8 månader- 20,7 

år. Intervju två (18 månader efter dödsfall): 18 

föräldrar deltog, 13 mammor och fem pappor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Lämpligt urval, 

tydligt syfte och 

analys. Citat från 

föräldrarna 

återfinns i 

resultatet. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

saknas.  

Bortfall i den andra 

intervjun av både 

mammor och 

pappor. 

Fler mammor än 

pappor har deltagit i 

studien fullt ut.  

 

Könsskillnaderna i sysselsättningen blev tydligare 

efter att barnet diagnostiserats med cancer. Mammor samtalade 

med vänner och familj medan pappor var mer privata i sin 

sorgebearbetning. En del mammor uppgav en önskan att själva få 

dö. Efter att barnet dog ville majoriteten av mammorna spendera tid 

med efterlevande syskon. Pappor fortsatte att arbeta för att försörja 

familjen men uppgav förändringar i perspektiv och prioriteringar 

gällande sysselsättningar. De fann inte längre arbetet lönande utan 

sökte mer meningsfulla aktiviteter. Föräldrarna uppgav 

skuldkänslor till överlevande syskon, då de hade spenderat mycket 

tid med det sjuka barnet. Många föräldrar uppgav att syskonen var 

anledningen till att de ville leva vidare. Föräldrar upplevde en 

förbättrad relation till sin partner i de fall där det fanns en förståelse 

för varandras olika sätt att sörja. En anledning till att föräldrarna 

gled ifrån varandra var den bristande kommunikationen. Flera 

uppgav att stödet från omgivningen hade varit god medan det fanns 

föräldrar som upplevde sig svikna av vänner och familj, i den 

mening att de inte hade fått det stöd de behövde. Sorgen och 

smärtan hade ingen slutpunkt och föräldrar önskade att samla in 

pengar till cancerforskning. 
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 

Barrera, M., O´Connor, K., 

Mammone D´Agostino, N., 

Spencer, L., Nicholas, D., 

Jovcevska, V., … & 

Schneiderman, G. (2009).  

 

Early parental adjustment and 

bereavement after childhood 

cancer death.  

 

Death Studies, 33(6), 497–520. 

doi: 10.1080/07481180902961153 

 

USA 

 

 

 

 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelse av 

anpassning och sorg 

efter att ha förlorat 

ett barn i cancer. 

 

Grounded theory (kvalitativ) 

med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som kunde beskriva 

anpassning och sorg efter att ha 

förlorat sitt barn i cancer. 

 

Exklusionskriterier 

Långt geografiskt avstånd till 

föräldrarna och språkbarriärer. 

 

Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval. 

 

Studiegrupp 

20 familjer deltog, 18 mammor i 

åldern 27–50 år och 13 pappor i 

åldern 32–65 år. Barnen hade en 

medelålder på 9,2 år då de 

avlidit. 

Bortfall: 19 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys.  

 

Styrkor 

Tydligt syfte, lämpligt 

urval samt bra struktur. 

Väl beskriven metod 

och resultat. 

Grounded theory 

bidrog till att forskarna 

på djupet kunde förstå 

föräldrarnas 

upplevelser. 

 

Svagheter 

Resultatet kan ej 

överföras till andra som 

inte talar engelska då 

endast engelskspråkiga 

inkluderades i studien.   

Stort bortfall. 

 

 

 

 

 

Föräldrarna talade om sorgen att inte få se sina barn växa upp 

samt att de inte få uppleva milstolpar i livet som deras 

studentexamen, giftermål eller föräldraskap. Flera upplevde 

tomhet och ensamhet av att deras barn inte var fysiskt 

närvarande. Föräldrar upplevde en längtan efter att få pussa, 

krama och röra sitt barn, de sörjde att inte få kommunicera sin 

kärlek till barnet på det sättet igen. Flera föräldrar upplevde 

smärta och ilska men även lättnad över att deras barn inte längre 

led då de hade fått utstå en lång och intensiv behandling. De 

fortsatte att ha ett andligt band till barnet. Relationen mellan 

föräldrarna upplevdes vara källan till stabilitet. De flesta 

föräldrarna upplevde att de kommit varandra närmare då de 

gemensamt upplevt en smärtsam förlust. Det som kunde vara ett 

problem i förhållandet var att föräldrarna inte förstod varandra 

vilket innebar att kommunikationen blev påverkad. Efterlevande 

syskon var den bidragande orsaken till att föräldrarna orkade 

leva vidare och familjen prioriterades annorlunda. Föräldrarna 

upplevde skuld till efterlevande syskonen då tiden innan gått till 

att vårda det sjuka barnet. Föräldrar upplevde ett stöd i sitt 

sociala nätverk samt av andra föräldrar med samma erfarenhet. 

Föräldrarna upplevde att familj och vänner hjälpte dem att skapa 

positiva minnen av barnet. De önskade även hjälpa andra 

föräldrar i sin förlust av sitt barn, genom sina egna erfarenheter. 

Föräldrarna ville starta en fond och påbörja en insamling till 

cancerforskningen. Föräldrar upplevde förändringar i 

självidentiteten. Ensamstående upplevde det svårare att hitta sin 

nya självidentitet. De upplevde även att de hade misslyckats 

som föräldrar.  
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Björk, M., Sundler, A.J., 

Hallström, I., & Hammarlund, K. 

(2016).  

 

Like being coverered in a wet and 

dark blanket – Parents´lived 

experiences of losing a child to 

cancer.  

 

European Journal of Oncology 

Nursing, 25(2016), 40-45. doi: 

10.1016/j.ejon.2016.08.007 

 

Sverige 

 

 

Att belysa föräldrars 

upplevda erfarenhet 

av att förlora ett barn 

i cancer. 

 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design.  

 

Inklusionskriterier Föräldrar som förlorat 

sitt barn i cancer. 

 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande 

Extremt urval. 

 

Studiegrupp 

Sex föräldrar i åldern 34–43 år som hade 

förlorat sitt barn i cancer.  

Bortfall med 11 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Hermeneutisk femenologisk analys. 

 

 

Styrkor 

Väl strukturerad och 

lättförståelig text. Tydligt 

syfte, lämpligt urval, 

välbeskriven metod och 

analys. Citat från 

föräldrarna återfinns i 

resultatet. 

 

Svagheter  

Beskrivning av föräldrars 

kön samt barnens ålder 

vid bortgång saknas. 

Exklusionskriterier 

saknas. 

 

Resultatet visade att barnets död var en kognitiv och 

emotionellt svår process. Flera föräldrar uppgav att 

döden kom som en chock även fast de hade förstått 

att barnet skulle dö. Föräldrarna upplevde en 

svårighet att samtala med barnet om den kommande 

döden. När barnet tog sitt sista andetag upplevde 

föräldrarna att de ej kunde stänga av sin roll som 

förälder och beskyddare. Det upplevdes svårt att 

svara på frågan om hur många barn de nu hade, då 

det kändes som ett svek om svaret inte inkluderade 

det döda barnet. Det upplevdes svårt att sörja direkt 

efter att barnet avlidit. Föräldrarna beskrev det som 

en period av en grå dimma. Efter en tid upplevdes 

sorgen komma i vågor och föräldrarna upplevde sig 

leva i två parallella världar där ena sidan bestod av 

det vardagliga livet och i det andra en oändlig förlust 

av sitt avlidna barn. Strax efter döden upplevde 

föräldrarna en fysisk saknad, de saknade barnets lukt, 

hud och deras ljud. Efter några år kunde de se en 

framtid de inte kunnat sett tidigare men det tog lång 

tid innan de kunde acceptera att barnet var dött. Med 

tiden upplevde föräldrarna att livet blev bättre men 

sorgen fanns alltid kvar. De upplevde även att de 

ville ta vara på tiden och spendera den tillsammans 

med familjen.  
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Författare, titel artikel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

 

Denhup, C.Y. (2017).  

 

A new state of being: the lived 

experience of parental 

bereavement.  

 

OMEGA- Journal of Death and 

Dying, 74(3), 345-360. doi: 

10.1177/0030222815598455 

 

USA 

 

Att beskriva 

upplevelsen hos 

föräldrar som 

förlorat ett barn i 

cancer.  

 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som förlorat ett barn 18 år eller 

yngre i cancer minst ett år tidigare. 

 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval. 

 

Studiegrupp 

Sex föräldrar en pappa och fem mammor 

medverkande i studien. Barnens ålder då 

de avlidit var 4–12 år.  

 

Datainsamlingsmetod  

Semistrukturerad intervju vid två olika 

tillfällen. 

 

Analysmetod 

Hermeneutisk fenomenologisk analys. 

 

Styrkor 

Tydligt syfte, välbeskriven 

datainsamling och analys. 

Citat från föräldrarna 

återfinns i resultatet. 

 

Svagheter 

Beskrivning av föräldrarnas 

ålder saknas. 

Exklusionskriterier och 

bortfall framgår ej. 

Fler mammor än pappor 

medverkade i studien. 

Kan ej överföras till alla 

populationer där föräldrar 

förlorat ett barn. 

 

 

Då barnet dog tvingades föräldrarna in i ett nytt 

sinnestillstånd där livet aldrig blev sig likt igen. 

Tillståndet beskrevs som ”ett nytt tillstånd att vara”. 

De upplevde liknelser med en tsunamivåg när 

barnet dog och att livet efter blev tsunamins 

efterdyningar. Att gå tillbaka till en normal vardag 

upplevdes svårt då barnet inte längre existerade i 

fysisk form. Föräldrar beskrev att de höljdes av en 

ständigt närvarande, osynlig dimma som dolde dem 

från att se. Föräldrar upplevde att sorgen inte hade 

någon slutpunkt. De kämpade med en ombildad 

självidentitet som de fick lära sig leva med resten 

av livet.  
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tidskrift, Land 
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Gilmer, M.J., Foster, T.L., Vannatta, 

K., Barrera, M., Davies, B., 

Dietrich, M.S., … & Gerhardt, C.A. 

(2012). 

 

Changes in parents after the death of 

a child from cancer. 

 

Journal of Pain and Symtom 

Management, 44(4), 572-582. doi: 

10.1016/j.jpainsymman.2011.10.017 

 

USA 

 

Att undersöka 

upplevelsen av 

förändringar hos 

föräldrar efter att ha 

förlorat ett barn i 

cancer. Vidare att 

undersöka 

efterlevande syskons 

upplevelser av 

föräldrarnas 

förändring efter 

barnets bortgång. 

Forskarna ville även 

jämföra svaren.  

 

Kvalitativ longitudinell studie med 

deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som hade varit med i en 

tidigare studie. 

 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande 

Extremt urval. 

 

Studiegrupp 

Uppföljning med deltagare ur en tidigare 

studie. Data insamlades 6–19 månader 

efter barnets bortgång. 36 mammor, 24 

pappor och 39 syskon deltog (n=99). 

Genomsnittsåldern på mammor 40,5 år, 

pappor 43,9 år och syskon 12,3 år. De 

avlidna barnen hade en genom 

genomsnittsåldern på 5,3 år. 

Bortfall: en familj. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys.  

 

Styrkor 

Lämpligt urval och 

väl beskriven metod. 

Väl strukturerat 

resultat. Tabell av 

analys. Litet bortfall. 

Citat från föräldrarna 

återfinns i resultatet. 

 

Svagheter  

Exklusionskriterier 

saknas. Kan ej 

överföras till alla 

populationer där 

föräldrar förlorat ett 

barn. Intervjun blev 

genomförd kort tid 

efter barnets död, 

därför kunde 

redogörelsen av 

positiva eller negativa 

aspekter av föräldrars 

förändring kanske 

inte fortsätta existera 

över tid. 

 

 

Två större kategorier med subkategorier identifierades;                                                         

Personliga förändringar 

-Emotionella känslor såsom sorg, oro, ilska, ånger och 

lättnad. 

-Förändrade perspektiv på livet såsom prioriteringar 

och insikten att livet är kort och att inget skall tas för 

givet. 

- Fysiska förändringar i den meningen att de inte längre 

kände sig hela. 

Förändringar i arbetslivet då vissa jobbade mer än 

tidigare och vissa bytte profession då de arbetade med 

barn och inte längre kunde hantera det. 

-Förändringar i hantering av vardagen då de uppgav att 

de levde mer för dagen än tidigare. 

-Förändringar av andlig tro genom att vissa upplevde 

en förändrad närhet till Gud medan andra hade svårt att 

fortsätta tro. 

-Saknad, föräldrar upplevde ett stort hål i hjärtat och 

kände sig inte som sig själva längre. Vissa föräldrar 

beskrev att livet inte hade någon betydelse längre. 

Förändrade relationer 

Flera föräldrar upplevde förändrande relationer med 

familj och andra människor. 

-Familj; förändringar i familjen upplevdes både positivt 

och negativt. 

-Medmänniskor; Några mammor beskrev sig själva 

mer empatiska och ansvarfulla mot sina 

medmänniskor. En pappa upplevde att han blev bättre 

på att lyssna på andra människor 
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Grinyer, A. (2012). 

 

A bereavement group for parents whose 

son or daughter died from cancer: how 

shared experience can lessen isolation. 

 

Mortality, 17(4), 338–354. doi: 

10.1080/13576275.2012.730684 

 

England 

 

Att under ett 

tillfälle analysera 

innehållet i en 

stödgrupp för 

föräldrar som 

förlorat sin son 

eller dotter i 

cancer. 

 

 

Kvalitativ observationsstudie med deskriptiv 

design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som ingick i en redan befintlig 

stödgrupp som vid olika tillfällen förlorat sin 

son eller dotter från samma sjukhus och 

samma avdelning.  

 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

 

Urvalsförfarande 

Extremt urval. 

 

Studiegrupp 

En stödgrupp med fokus på föräldrar som 

förlorat ett barn i cancer. Fem mammor, tre 

pappor och ett syskon. 

 

Datainsamlingsmetod 

Observation och intervjumetod.  

 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

 

 

Styrkor 

En redan existerande 

stödgrupp där 

deltagarna kände en 

trygghet i varandra. 

Citat från föräldrarna 

återfinns i resultatet. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

saknas. Forskaren var 

utomstående i den 

redan existerande 

stödgruppen. 

Forskarens närvaro 

kan ha påverkat 

resultatet.  

 

Föräldrarna upplevde att livet aldrig blev sig 

likt igen. Högtider som jul och födelsedagar 

upplevdes av föräldrarna olika, en del ville fly 

till ett ställe där de inte tidigare varit och andra 

som hade yngre barn överdrev dekorationer vid 

jul. Föräldrar önskade att vänner som barnet 

hade haft skulle fortsätta sig känna välkomna 

hem till dem. En del familjer hade askan 

hemma och tog med sig den på bilturer för att 

uppleva att barnet fanns närvarande. De var 

medvetna om att det kunde verka bisarrt av 

utomstående. Föräldrarna upplevde att 

människor i omgivningen aldrig kunde förstå 

hur krävande och intensiv behandling varit för 

barnet. Illamående och håravfall som ofta har 

förknippats med cancer, menade föräldrarna var 

en liten del av den omfattande behandlingen. 

Det upplevdes även svårt att göra sig av med 

barnets tillhörigheter.  
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O´Connor, K., & Barrera, M. 

(2014).  

 

Changes in parental self-identity 

following the death of a child in 

cancer.  

 

Death Studies, 38(6), 404–411. doi: 

10.1080/07481187.2013.801376 

 

Kanada 

 

Att under 18 

månader undersöka 

föräldrars 

upplevelse av 

självidentitet efter 

att de förlorat sitt 

barn i cancer. 

 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som förlorat sitt barn i cancer mellan 

september 2002-maj 2003. Engelsktalande. 

 

Exklusionskriterier  

Föräldrar som bodde långt bort och föräldrar 

som ej kunde kommunicera på engelska. 

 

Urvalsförfarande 

Extremt urval. 

 

Studiegrupp  

Familjer som hade varit med i minst två tidigare 

intervjuer. Totalt 16 mammor och 10 pappor 

intervjuades vid 6 och 12 månader efter att 

barnet avlidit. 13 mammor och 5 pappor 

intervjuades vid 18 månader. Mammornas ålder 

25–50 år och pappornas ålder 32–55 år. 

Barnens ålder då de dog var 8 månader- 20,7 år, 

(medelvärde 8,2 år). 

Denna studie gjordes 18 månader efter att 

barnet dött.  

Bortfall: 7 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Resultatet är logiskt 

beskrivet och lätt att 

följa. Tydligt syfte. 

Citat från föräldrarna 

återfinns i resultatet. 

 

Svagheter 

Resultatet kan ej 

överföras till andra 

språkgrupper då 

enbart 

engelskspråkiga 

inkluderades i 

studien.  

Svårt att tyda bortfall. 

 

 

Föräldrar identifierade två viktiga kategorier: 

Återfå sin identitet och identitetsupplösning.                         

 

Upplevelser av det föräldrarna hade gått igenom 

hade gjort dem starkare. Föräldrar upplevde nya 

personliga mål som de kunde växa och utvecklas i. 

De upplevde att de fortfarande hade ett psykiskt 

band till det döda barnet. Föräldrarna försökte 

fokusera på syskonen, ta igen den tid som de hade 

förlorat då de hade fokuserat på vården av det sjuka 

barnet. Det sociala nätverket ansågs viktigt men 

några föräldrar upplevde att omgivningen pratade 

bakom deras rygg. Föräldrar kämpade med den 

ombildade självidentitet som de fick lära sig att leva 

med resten av livet. Föräldrar beskrev hur de 

utvecklade strategier att hålla sig sysselsatta för att 

klara av sorgen.  
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Snaman, J.M., Kaye, E.C., Torres, 

C., Gibson, D., & Baker, J.N. 

(2016).  

 

Parental grief following the death 

of a child from cancer: the ongoing 

odyssey.  

 

Pediatric Blood Cancer, 63, 1594-

1602. doi: 10.1002/pbc.26046 

 

USA 

 

Att karaktärisera 

sorgeprocessen hos 

föräldrar vars barn 

dött i cancer. För att 

vidare kunna 

identifiera 

förbättringar, som 

andra föräldrar kan 

designa strategier 

utifrån för att 

förbättra sorgestödet. 

 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design. 

 

Inklusionskriterier 

Föräldrar som förlorat sitt barn i cancer på 

ett specifikt sjukhus. 

 

Exklusionskriterier 

Fanns inga. 

 

Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval. 

 

Studiegrupp 

11 föräldrar som förlorat sina barn 1,5–14 

år innan studiens start deltog. 9 mammor 

och 2 pappor. 

 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgrupper. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Strukturerat och bra 

abstrakt. Överskådligt 

resultat med tabeller. Citat 

från föräldrarna återfinns i 

resultatet. 

  

Svagheter 

Ålder på medverkande 

samt ålder på barnen som 

dött saknades. 

Fler mammor än pappor 

medverkade i studien. 

 

 

 

Föräldrarna beskrev hur de emotionellt och psykiskt 

försökt skydda barnet innan det dog. Då barnet dog 

upplevde de en tomhet och kände inte att de hade 

något liv kvar. Föräldrarna upplevde en psykisk 

manifestation av sorg. Efter att barnet avlidit 

upplevde de förändringar i kropp och själ samt att 

sorgen var svår att hantera. De fann ingen slutpunkt 

i sorgen. Föräldrarna fann styrka i de efterlevande 

syskonen. De fann en trygghet i att vara på 

sjukhuset där det upplevdes som att många förstod 

dem. Stöd från familj var viktigt. Många föräldrar 

påtalade även vikten av stödet från andra föräldrar 

som genomgått förlust av ett barn.  
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Vega, P., Soladad Rivera, M., & 

González, R. (2014).  

 

When grief turns into love: 

Understanding the experience of 

parents who have revived after 

losing a child due to cancer.  

 

Journal of Pediatric Oncology 

Nursing, 31(3), 166–176. doi: 

10.1177/1043454213515547 

 

Chile 

 

Att förstå föräldrars 

upplevelse att 

återhämta sig efter 

förlusten av ett barn 

i cancer. 

 

Kvalitativ ansats med fenomenologisk design. 

 

Inklusionskriterier 

Mammor och pappor som själva förlorat ett barn i 

cancer och nu var medverkande i en 

telefonhjälplinje för föräldrar som förlorat ett 

barn i cancer. 

 

Exklusionskriterier 

Föräldrar som av psykolog bedömdes ha symtom 

på depression, rekommenderades terapi. 

 

Urvalsförfarande 

Ändamålsenligt urval. 

 

Studiegrupp 

Fem mammor och tre pappor som förlorat ett barn 

i cancer minst ett år tidigare och som ansåg sig ha 

arbetat sig igenom sorgen. Åldern var 35–47 år. 

De avlidna barnen var 3–8 år. 

Bortfall: 2 föräldrar med depressionssymtom. 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerad intervju. 

 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor 

Välformulerat syfte och 

metod. Resultatet är 

logiskt beskrivet och lätt 

att följa. Citat från 

föräldrarna återfinns i 

resultatet. 

 

Svagheter 

Alla föräldrar som var 

involverade i 

telefonhjälplinjen 

kontaktades ej utan 

endast en specifik grupp. 

Kan ej överföras till alla 

populationer där 

föräldrar förlorat ett 

barn. 

 

För föräldrarna var sorgen en dynamisk och 

pågående process av olika upplevelser som 

tillät dem att gå vidare i livet. Fem 

dimensioner identifierades som alla innehöll 

olika processer: Finnas för familjen- ett 

ansvar att bära familjen vidare.  

Stöd- Att uppleva ett ovillkorligt stöd från 

Gud och från familjen. 

Uppleva sig trygga med att de hade gjort allt 

de kunnat. 

Uppleva sorg och lidande som en del i 

sorgeprocessen- att acceptera och bära 

lidandet resten av livet.  

Bibehålla en psykisk och spirituell kontakt 

med sitt avlidna barn. 

Föräldrarna beskrev meningen med livet 

efter att deras barn dött i cancer och hur 

deras upplevelser kan hjälpa andra föräldrar 

i samma situation.  

 

 

 


