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Sammanfattning 

Bakgrund: Leukemi hos barn är en allvarlig och livshotande sjukdom. Trots att 

överlevnaden har ökat de senaste decennierna innebär den långa behandlingen 

en stor påfrestning för hela familjen. Sjukdom hos en av familjemedlemmarna 

har inverkan på hela familjen och den nya tillvaron kräver ofta nya sätt att ta 

sig an vardagen. Vid omvårdnad av långvarigt sjuka barn är målsättningen för 

sjuksköterskan att arbeta utifrån ett familjecentrerat synsätt.  

Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

som har leukemi.  

Metod: En litteraturstudie med systematiska sökningar och en beskrivande 

design genomfördes. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, Medline och 

PsycINFO. I studien inkluderades 10 artiklars resultat som sammanställdes i tre 

huvudkategorier och nio subkategorier.  

Resultat: Att få leva som vanligt var viktigt för föräldrarna, men upplevdes 

som svårt. Barnet kom i första hand i alla situationer och föräldrarna ville vara 

med sitt sjuka barn. En stark oro över att förlora sitt barn präglade föräldrarnas 

tillvaro. Stöd upplevdes av föräldrarna som viktigt under barnets behandling.  

Slutsats: Som sjuksköterska är det viktigt att förstå att upplevelsen av att leva 

med ett barn som har leukemi kan innebära en stor påfrestning för hela 

familjen då sjukdom hos en familjemedlem påverkar de övriga i familjen både 

enskilt och som helhet. Det är därför av stor vikt för sjuksköterskan att få 

kunskap om föräldrarnas upplevelser för att kunna ge den hjälp och stöd de 

behöver för att hantera sin situation. 
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1 Bakgrund   

1.1 Leukemi hos barn 

Enligt barnkonventionen är varje människa under 18 år ett barn (Regeringskansliet, 2006). 

Varje år insjuknar cirka 300 barn i Sverige i någon form av cancersjukdom (Hagelin, 2008) 

och leukemi är den vanligaste diagnosen som utgör en tredjedel av fallen. Leukemi är en 

cancersjukdom som drabbar benmärgen där en onormal tillväxt sker av omogna vita 

blodkroppar. De normala benmärgscellerna trängs undan och hindras från att fungera optimalt 

(Björk, 2009).  

      De två huvudtyperna av leukemi hos barn är akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut 

myeloisk leukemi (AML) (Björk, 2010). ALL utgör cirka 90 % av leukemierna bland barn 

medan AML drabbar cirka 10 %. ALL påverkar lymfoblasterna i benmärgen som inte mognar 

till lymfocyter utan massproduceras och stör kroppens produktion av normala erytrocyter, 

leukocyter och trombocyter. Den onormala massproduktionen tar över och hindrar friska 

celler att förökas och mogna (Enskär, 1999). Vid AML drabbas myeloida blaster som 

massproduceras i blod och benmärg och hindras från att mogna till granulocyter, erytrocyter 

och trombocyter och hämmar därmed den normala blodbildningen i kroppen (Lehmann & 

Juliusson, 2012).  

    Leukemi innebar fram till slutet av 60- talet nästan alltid en dödlig utgång för de barn 

som drabbades. Mellan åren 1984- 2005 var den genomsnittliga årliga incidensen för 

leukemier 5,2/100 000 hos barn i åldrarna 0- 15 år. AML utgör 9,9 % av dödsfallen hos barn 

med cancer i Sverige, medan ALL utgör 21,5 % av dödsfallen (Gustafsson, Heyman & 

Vernby, 2007). Numera överlever ungefär 85 % av barnen med ALL och blir friska efter 

genomgången behandling. De som drabbas av AML har en sämre prognos men överlevnaden 

har ökat även bland dessa barn (Björk, 2010) och mer än 60 % botas (Gustafsson et al., 2007). 

  Sjukdomsförloppet vid ALL är mycket aggressivt och barnet behöver genomgå en lång 

cytostatikabehandling under 2- 2,5 år. Den första tiden ges därför cytostatika intensivt och 

intravenöst följt av en längre tids underhållsbehandling i tablettform. Även barn med AML 

behandlas med cytostatika intensivt men under en kortare period som sträcker sig mellan 4- 6 

månader. Därefter fortsätter behandlingen med antingen cytostatika eller en 

benmärgstransplantation (Barncancerfonden, 2011). Trots att antalet barn som överlever sin 

leukemi har ökat under de senaste decennierna innebär det livshotande tillståndet och den 

långa behandlingen en stor påfrestning för hela familjen (Savage, Riordan & Hughes, 2009). 

1.2 Familjefokuserad omvårdnad 

1.2.1 Historik  

Under 1900- talets första hälft vårdades barn inneliggande på sjukhus ofta utan sina föräldrars 

närvaro. Besöken var antingen hårt reglerade eller helt förbjudna vilket innebar att barnen var 

helt utlämnade till sjukvårdspersonalen. Under 1950- talet började forskningen inriktas mer på 

direkta observationer av barn på sjukhus och hur deras beteende påverkades då de var 

separerade från sin mamma (Harrison, 2010). Barnen var ofta upprörda och otröstliga när 

föräldrarna lämnade dem. Personalen uppmärksammade att de barn som inte haft besök på 

några dagar var lugnare och tolkade det som att föräldrarnas besök gjorde mer skada än nytta. 

Senare visade det sig att separationen mellan barn och föräldrar under sjukhusvistelsen kunde 

bidra till att tillfrisknandet fördröjdes och barnets utveckling påverkades negativt. 

Forskningen ledde fram till riktlinjer för barnsjukvården som fastslog att barn skulle vårdas i 

en miljö avsedd för barn och att personalen skulle vara särskilt utbildad i barnhälsa och 

barnsjukdomar. Föräldrarna skulle även få ökad delaktighet i barnets vård och möjlighet att 

besöka barnet när de så önskade. Utvecklingen gick dock långsamt framåt vilket berodde både 

på en rädsla att föräldrarna skulle föra med sig smitta till sjukhuset och sjukvårdspersonalens 
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brist på kunskap om barns utveckling och behov. När föräldrarnas delaktighet ökade 

förväntades de kräva mer information och dessutom behövde de utrymme för att tillbringa tid 

på sjukhuset med barnet, vilket gjorde personalen orolig över att arbetsbelastningen skulle öka 

(Ygge, 2004). Den nya forskningen öppnade så småningom upp för nya synsätt som bidrog 

till att mammorna tilläts spendera mer tid på sjukhuset med sina barn. Forskningen beskrev 

flera delar som idag associeras med familjecentrerad omvårdnad så som att föräldrar ska göras 

delaktiga i barnets vård, familjen ska ses som en tillgång samt att varje familj är unik och ska 

få individuellt anpassad information (Harrison, 2010). 

1.2.2 Sjuksköterskans roll i familjefokuserad omvårdnad   

”En familj är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en känsla 

av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv” (Wright, Watson & 

Bell, 1996/2002, s. 72). Det finns två inriktningar inom familjefokuserad omvårdnad; 

familjerelaterad och familjecentrerad omvårdnad. I familjerelaterad omvårdnad ligger fokus 

på en eller flera individer och övriga familjen finns i omgivningen. Familjecentrerad 

omvårdnad däremot fokuserar på individen och dess familj som en helhet där medlemmarna 

påverkar varandra (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a; Hallström, 2009).  

   Inom familjefokuserad omvårdnad ses familjemedlemmarna som resursstarka och 

experter på egna upplevelser av ohälsa och sjukdom (Wright et al., 1996/2002). Sjukdom hos 

en av familjemedlemmarna har inverkan på hela familjen och den nya tillvaron kräver ofta 

nya sätt att ta sig an vardagen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Familjefokuserad 

omvårdnad idag omfattar både familjens och sjuksköterskans upplevelser och uppfattningar 

samt hur de sinsemellan hanterar omvårdnadssituationen (Benzein et al., 2012a).  

   När det gäller vård av långvarigt sjuka barn är målsättningen att arbeta familjecentrerat 

där barnets och familjens behov sätts i centrum (Ygge, 2004). Möjligheter ska finnas för 

familjen att involveras i omvårdnaden gällande planering, behandling och den vård som ges 

både på sjukhus (Saveman, 2010) och i hemmet i de fall hemsjukvård önskas (Ygge, 2009).  

   För att omvårdnaden ska bli optimal bör familjens och sjuksköterskans kunskaper vävas 

samman och samarbetet dem emellan präglas av en icke-hierarkisk relation som bygger på 

ömsesidig respekt (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b; Wright et al., 1996/2002). Många 

sjuksköterskor upplever att de har för lite kunskap om hur de ska arbeta familjefokuserat på 

bästa sätt. Att få öva praktiskt och få möjlighet att bygga upp den teoretiska kunskapen under 

sjuksköterskeutbildningen har visat sig ge en bättre förberedelse och ett ökat självförtroende 

inför mötet med familjerna i det kommande yrket (Saveman, 2010).  

1.3 Problemformulering 

Antalet barn som överlever leukemi har ökat under de senaste decennierna och barnets 

sjukdom innebär en stor påfrestning för hela familjen då tillståndet är livshotande och 

behandlingen pågår under en lång tid. Inom familjefokuserad omvårdnad ses 

familjemedlemmarna som resursstarka och experter på sina upplevelser av ohälsa och 

sjukdom. Relationen mellan sjuksköterskan och föräldrarna bör därför bygga på ett 

ömsesidigt samarbete och respekt för varandras kunskaper och erfarenheter. För att som 

sjuksköterska kunna ge den hjälp och stöd föräldrarna behöver för att hantera sin situation är 

det av vikt att få kunskap om föräldrarnas upplevelser av att leva med ett barn som har 

leukemi. Om föräldrarna upplever ett gott stöd kan de i sin tur förbättra tillvaron för barnet 

och resten av familjen under barnets sjukdomstid. 

2 Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn som har leukemi. 
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3 Metod 
En litteraturstudie med systematiska sökningar och en beskrivande design genomfördes. 

Tidigare forskning inom området söktes, granskades kritiskt och sammanställdes (Forsberg & 

Wengström, 2013).  

3.1 Sökstrategi  

De meningsbärande orden utifrån studiens syfte valdes ut, översattes till engelska med hjälp 

av svenska MeSH och kontrollerades att de fanns i varje vald databas som ämnesord. Artiklar 

söktes i databaserna Cinahl, Medline och PsycINFO med tillhörande ämnesordslista. Varje 

ämnesord söktes var för sig för att sedan kombineras. Sökningarna sammanställdes i en 

sökmatris för att ge en tydlig bild av hur de genomfördes och för att de ska kunna upprepas 

(se bilaga 1). 

   De kombinerade sökningarna begränsades mellan åren 2000-2013, peer reviewed i de 

databaser där det var möjligt och artiklar skrivna på engelska. I Medline begränsades en 

sökning till att innefatta barn i alla åldrar (se bilaga 1). 

   I databasen Cinahl genomfördes tre sökningar. I första sökningen kombinerades 

ämnesorden child, adolescence, family, parents och leukemia. I andra sökningen i Cinahl 

användes ämnesorden child, adolescence, family, parents, leukemia och life experiences. En 

tredje sökning genomfördes i Cinahl med ämnesorden child, adolescence, family, parents, 

leukemia samt experience* i fritext. 

     I databasen Medline användes ämnesorden family, leukemia och life change events. 

Ytterligare en sökning utfördes i Medline. Då med ämnesorden family, leukemia samt 

experience* i fritext.  

     I PsycINFO utfördes en sökning som bestod av ämnesorden family, parents och 

leukemias.  

     Samtliga sökningar kombinerades med de booelska termerna AND och OR. 

3.2 Urval  

Urvalsprocessen genomfördes i flera steg inspirerade av Forsberg och Wengström (2013). 

Båda författarna läste samtliga 297 titlar i urval ett. Artiklarna som ansågs relevanta valdes 

gemensamt ut till urval två där 80 abstract lästes. Abstract som till synes stämde överens med 

studiens syfte gick vidare till urval tre där 31 artiklar lästes i sin helhet och 16 artiklar tycktes 

svara mot syftet och valdes vidare till värderingen. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades för att öka möjligheterna för att få ett bredare perspektiv inom området som 

författarna avsåg att studera (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklar som studerade 

upplevelser hos föräldrar som lever med ett barn med leukemi samt var etiskt granskade 

inkluderades i studien. Artiklar som enbart beskrev barnens eller syskonens upplevelser 

exkluderades liksom de studier där barnet led av ytterligare sjukdom utöver leukemin. Även 

litteraturstudier exkluderades. I urval fyra valdes de 10 artiklar som slutligen inkluderades i 

studien.  

3.3 Värdering 

De 16 artiklar som tycktes svara mot studiens syfte kvalitetsbedömdes med hjälp av delar av 

ett granskningsprotokoll (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det som bedömdes var 

artikelns syfte, urval, etiskt resonemang, metod för datainsamling samt om resultatet var 

begripligt. De valda artiklarna sammanställdes i en artikelmatris. Totalt inkluderades 10 

artiklar till arbetet (se bilaga 2).  

  Efter värderingen genomfördes ytterligare sökningar manuellt utifrån de valda artiklarnas 

referenslista för att säkerställa att alla relevanta artiklar inkluderats. Dock resulterade inte 

sökningarna i någon artikel till studien.  
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3.4 Analysmetod 

Analysen av de 10 inkluderade artiklarna gjordes stegvis med inspiration av innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna lästes i sin helhet ett flertal gånger av båda 

författarna enskilt och sedan diskuterades resultatet tillsammans. De delar av resultatet som 

svarade mot syftet markerades, översattes till svenska och skrevs ned. Likheter och skillnader 

i artiklarnas resultat sorterades efter innehåll och delades in i tre kategorier och nio 

subkategorier. Varje kategori utgjorde en rubrik i studiens resultat (se tabell 1). 

3.5 Etiska överväganden 

Ett etiskt godkännande fanns beskrivet i de flesta artiklarna. I de fall det inte fanns 

kontrollerades att tidskriften de var publicerade i krävde ett etiskt godkännande (Forsberg & 

Wengström, 2013) vilket framkom i författarinstruktionerna. För att få ett objektivt resultat 

och öka studiens trovärdighet presenterades allt resultat från artiklarna som svarade mot 

studiens syfte oavsett författarnas åsikter (Forsberg & Wengström, 2013; Willman et al., 

2011). 

4 Resultat 
Tre huvudkategorier med nio tillhörande subkategorier identifierades och beskrivs nedan (se 

tabell 1). 

 

Tabell 1. Litteraturstudiens sammanställda resultat av föräldrars upplevelser av att leva med 

ett barn som har leukemi. 

Huvudkategori Subkategori 

En förändrad vardag 

 

Strävan efter normalitet 

Svårigheter att få vardagen att fungera 

Vara där för barnet 

 

Känslomässiga reaktioner 

 

Känna oro för barnet 

Existentiell och emotionell smärta 

 

Behov av stöd 

 

Stöd från sjukvården  

Stöd från partnern 

Stöd från släkt och vänner 

Stöd från andra i en liknande situation 

 

 

4.1 En förändrad vardag 

4.1.1 Strävan efter normalitet  

Det vardagliga livet fick ett avbrott och allt stannade upp när sjukdomen drabbade familjen 

(McGrath, Paton & Huff, 2005; Patistea, Makrodimitri & Panteli, 2000). I flera artiklar (Earle, 

Clarke, Eiser & Sheppard, 2007; Hill, Higgins, Dempster & McCarthy, 2009; McGrath, 

2001a; McGrath et al., 2005) upplevde föräldrarna att det var viktigt att fortsätta leva som 

vanligt för hela familjens skull. Några föräldrar talade om vikten av att fortsätta arbeta då det 

innebar en möjlighet att få tänka på andra saker som inte hade med sjukdomen att göra (Hill et 

al, 2009; McGrath, 2001a; McGrath et al., 2005). Vardagliga sysslor uppskattades av 

föräldrarna (McGrath, 2001a) och att få komma bort en stund och göra något som ansågs 

normalt upplevdes som viktigt (Hill et al., 2009; McGrath, 2001a). Några pappor beskrev att 
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de hade lättare än deras partner att släppa tankarna på sjukdomen och sysselsätta sig med 

annat som innebar ett avbrott i vardagen (Hill et al., 2009). Längre in i behandlingen när 

sjukhusbesöken blev färre upplevde mammorna att det var lättare att känna sig mer som en 

vanlig familj (Earle et al., 2007).  

4.1.2 Svårigheter att få vardagen att fungera 

Det var svårt att leva som tidigare, livet var inte normalt och föräldrarna upplevde det 

stressande att tillvaron skulle se annorlunda ut en längre tid framöver (Earle et al., 2007; 

McGrath, 2001a, 2002; McGrath, Paton & Huff, 2004; Patistea et al., 2000). Föräldrarna var 

övertygade om att livet aldrig skulle bli detsamma som tidigare och tvingades bygga upp en 

ny vardag. De fick kämpa för att hålla ihop tillvaron eftersom situationen var påfrestande (Hill 

et al., 2009; McGrath, 2001a). Det beskrevs som svårt att göra upp planer på grund av rutiner 

som sjukdomen innebar, till exempel att besöka sjukhuset och ge barnet sina mediciner på 

regelbundna tider (Earle et al., 2007). Föräldrarna upplevde det jobbigt att behöva lämna 

hemmet en längre tid då det var dags att åka till sjukhuset och påbörja barnets behandling 

(McGrath, 2002; McGrath et al., 2005). De upplevde en osäkerhet och kände sig oroliga i den 

nya och okända miljön (McGrath et al., 2005). Några månader in i behandlingen uttryckte 

många mammor en besvikelse över att det var svårt att få vardagen att fungera. De kände sig 

avundsjuka på andra mammor som hade en mer normal vardag och upplevde en frustration 

och bitterhet över det. De ansåg att utan erfarenheten av barnets sjukdom hade inte tillvaron 

varit så påfrestande, men att upplevelsen ändå gjort dem starkare (Earle et al., 2007). Livet 

omvärderades efter diagnosen och att vara tillsammans med familjen var det viktigaste (Earle 

et al., 2007; McGrath, 2001a; McGrath, 2005).  

4.1.3 Vara där för barnet 

Föräldrarna beskrev att barnet kom i första hand i alla situationer (Kars, Duijnstee, Pool, van 

Delden & Grypdonck, 2008; McGrath, 2002). De hade en stark önskan att vara med sitt sjuka 

barn. En mamma uttryckte att det var svårt att lämna barnet, trots att situationen på sjukhuset 

upplevdes som mycket påfrestande (McGrath et al., 2004). Några mammor beskrev en 

konflikt mellan sin roll som förälder och de upplevda kraven från sjukhuset. De var rädda att 

bli förknippade med plågsamma procedurer eftersom de ständigt fanns vid barnets sida 

(McGrath, 2001a). Att vårda och stödja barnet stärkte banden mellan föräldrar och barn och 

vetskapen om att döden var nära stärkte även föräldrarollen. De kände att de kanske inte 

skulle få någon mer chans, att det var nu det gällde (Kars et al., 2008). Att finnas där för sitt 

sjuka barn, även om det inte fanns något mer att göra, gav föräldrarna känslan av ett 

meningsfullt föräldraskap (Kars et al., 2008; McGrath, 2002). Dock upplevdes det svårt att 

inte kunna ge barnet raka besked (McGrath, 2002). Flera mammor upplevde en kluvenhet i 

sin föräldraroll då de slets mellan viljan att vara med det sjuka barnet på sjukhuset och önskan 

att vara hemma. De beskrev det svårt att inte kunna sköta hushållet och finnas där för resten 

av familjen (Kars et al., 2008; McGrath, 2001a). De föräldrar som inte kunde närvara på 

sjukhuset kände skuld över att inte finnas där för barnet (McGrath, 2001a; McGrath et al., 

2005).  

4.2 Känslomässiga reaktioner 

4.2.1 Känna oro för barnet 

Många föräldrar upplevde en extrem oro och ångest när deras barn fick diagnosen (McGrath 

et al., 2004; Patistea et al., 2000). Mammorna oroade sig för att sjukdomen skulle påverka 

barnet, att de skulle bli blyga, tillbakadragna och inte passa in. Många barn var mer klängiga 

än tidigare och mammorna oroade sig för huruvida barnet kunde påverkas utvecklingsmässigt 

(Earle et al., 2007). De som hade små barn oroade sig över att inte veta hur deras barn 
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upplevde och uppfattade behandlingen då barnen inte lärt sig att tala ännu (McGrath, 2002). I 

flera artiklar (Earle et al., 2007; Kars et al., 2008; McGrath, 2001a) beskrevs svårigheter att 

balansera mellan att ge barnet frihet för att främja barnets utveckling och begränsningar för att 

skydda barnet. En pappa beskrev den första tiden av behandlingen som att leva i en bubbla på 

grund av risk för infektioner hos barnet (Hill et al., 2009). Föräldrarna uttryckte en önskan om 

att barnet skulle få gå i skolan som andra barn, men de oroade sig samtidigt för att barnet 

skulle drabbas av infektioner och skador (Earle et al., 2007; McGrath et al., 2005). De flesta 

prioriterade ändå att försöka leva så normalt som möjligt trots denna rädsla (Earle et al., 

2007). Att inte veta hur barnet skulle reagera på medicinerna, vilka bieffekter som fanns och 

risken för komplikationer upplevdes stressande (McGrath, 2002; McGrath et al., 2004). I 

många artiklar (Hill et al., 2009; Kars et al., 2008; McGrath, 2002; McGrath et al., 2004; 

Patistea et al., 2000; Wills, 2009) uttryckte föräldrarna en stark oro över att barnet inte skulle 

överleva. De upplevde det svårt att vara positiva när de konfronterades med verkligheten av 

att barnet kunde dö (Hill et al., 2009; McGrath, 2002). 

4.2.2 Existentiell och emotionell smärta 

Föräldrarna upplevde chock och skuld när de fick reda på barnets diagnos (McGrath et al,. 

2004; Wills, 2009). Några föräldrar blev arga och fientliga då de fick sjukdomsbeskedet 

medan andra upplevde en lättnad när de fick veta vad det var för fel på barnet (Patistea et al., 

2000). Papporna beskrev hela situationen som ny och främmande. De upplevde osäkerhet, 

rädsla och förtvivlan under barnets behandling (Hill et al., 2009). Föräldrarna frågade sig 

varför just de hade drabbats och upplevde situationen som orättvis (McGrath, 2002; McGrath 

et al., 2004; Wills, 2009). Flera föräldrar kände sig ansvariga för att barnet drabbats av 

sjukdomen och några hade en stark känsla av att det var ett straff för något de gjort fel 

(McGrath, 2002; Patistea et al., 2000; Wills, 2009). Föräldrar i artiklar av McGrath (2001a, 

2002) upplevde att de inte hade ett liv utan endast existerade. Den emotionella smärtan som 

de upplevde beskrevs som ofattbar, att befinna sig mitt i en mardröm som de inte kunde fly 

ifrån, en överväldigande sorg och en känsla av att sakna framtid (McGrath, 2002). Föräldrarna 

ställde sig frågan om den långa plågsamma situationen var värd mödan om barnet inte skulle 

överleva (McGrath et al., 2004). I flera artiklar (Kars et al., 2008; McGrath, 2001a; McGrath 

et al, 2004; Patistea et al., 2000) beskrevs känslor av maktlöshet, hjälplöshet och frustration 

över situationen. Föräldrarna upplevde att livet gick upp och ner känslomässigt, vissa dagar 

var bra medan andra var dåliga (Earle et al., 2007; McGrath, 2002). 

4.3 Behov av stöd 

4.3.1 Stöd från sjukvårdspersonalen 

Föräldrarna upplevde att sjukvårdspersonalen var ett bra stöd under barnets behandling 

(McGrath, 2001b; McGrath et al., 2004). De kände sig trygga och säkra på sjukhuset, men 

önskade ändå att få vara hemma. Dock var det svårt att slappna av i hemmet eftersom 

föräldrarna kände sig rädda och oroliga när inte sjukvårdspersonalen fanns i närheten och 

kunde stötta dem (McGrath et al., 2005). Föräldrarna uppskattade ärliga svar (McGrath, 2002; 

Wills, 2009) istället för tröstande kommentarer från sjukvårdspersonalen (McGrath, 2002). 

Trots att ett flertal pappor upplevde svårigheter med att ta emot professionell hjälp beskrev de 

ett behov av ytterligare information om sjukdomen. En pappa kände sig åsidosatt av 

sjukvårdspersonalen eftersom han upplevde att mamman gavs mer uppmärksamhet då frågor 

och information riktades till henne i första hand (Hill et al., 2009). Det kunde råda delade 

meningar mellan föräldrarna och sjukvårdspersonalen om vad som ansågs bäst för barnet. 

Föräldrarna blev upprörda när vissa moment och rutiner inte genomfördes på samma sätt som 

de vant sig vid (Kars et al., 2008). Mammorna upplevde att sjukvårdspersonalen inte förstod 
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vad familjen gick igenom eftersom de själva inte befann sig i den svåra situationen (Earle et 

al., 2007). 

4.3.2 Stöd från partnern 

Många föräldrar påtalade vikten av att få stöd från sin partner (McGrath, 2001b; Patistea et 

al., 2000; Wills, 2009). De beskrev en oro över risken att relationen inte skulle hålla men 

hoppades att de skulle kunna ta sig igenom upplevelsen tillsammans (McGrath, 2001a). 

Föräldrarna beskrev ökade påfrestningar på relationen då situationen försvårade 

kommunikationen mellan dem (Hill et al., 2009; McGrath, 2001a; Patistea et al., 2000). De 

fick aldrig möjlighet att tala ut eftersom de bara möttes snabbt på sjukhuset när de löste av 

varandra och att kunna lita på varandra upplevdes därför som extra viktigt (McGrath, 2001a).  

Den praktiska hjälpen som partnern bidrog med i hemmet ansågs som värdefull och 

uppskattad liksom att partnern bidrog med en inkomst (McGrath, 2001b). Flera pappor 

upplevde ett behov av att vara starka för att kunna stötta sin partner och uttryckte en rädsla att 

de skulle förstärka partnerns farhågor om de berättade om sina egna bekymmer (Hill et al., 

2009). Föräldrarna uppmuntrade och stöttade varandra, när den ena föräldern var nere så 

fanns den andra där (McGrath, 2001a, 2001b). Mammorna beskrev det som värdefullt när 

papporna ställde upp och närvarade vid jobbiga procedurer kring barnet (McGrath, 2001b). 

Enligt några föräldrar rådde det dock delade meningar huruvida det upplevdes som ett stöd att 

ha partnern närvarande på sjukhuset (McGrath, 2001b). Vissa ansåg att de drev varandra till 

vansinne (McGrath, 2001a, 2001b) medan andra upplevde att det förde dem närmare varandra 

(McGrath, 2001a, 2001b; Patistea et al., 2000).  

4.3.3 Stöd från släkt och vänner 

Ekonomiskt stöd från släkt och vänner uppskattades och föräldrarna var tacksamma över 

hjälpen de fick (Patistea et al., 2000). Som ensamstående beskrevs det kämpigt att överleva på 

bara en lön (McGrath et al., 2005). Både praktiskt och känslomässigt stöd från släkt och 

vänner ansågs viktigt (McGrath, 2001b; McGrath et al., 2005; Wills, 2009). Ibland  upplevdes 

dock stödet som överväldigande och en mamma beskrev det som påfrestande att behöva 

förklara allt upprepade gånger för omgivningen (McGrath et al., 2005). Att berätta nyheten 

om barnets sjukdom för släktingar beskrevs som känslosamt av flera pappor då det bekräftade 

verkligheten (Hill et al., 2009). Innan föräldrarna hade hunnit bearbeta sina egna känslor 

upplevdes det jobbigt att ta hand om släktingarnas känslor och reaktioner. Föräldrarna ville 

helst vara ifred under den första tiden men de föräldrar som inte hade något stöd från släkten 

upplevde besvikelse och isolering (McGrath, 2001b). När vänner eller släktingar uttryckte att 

föräldrarna inte kunde hantera situationen upplevde de det negativt (McGrath, 2002). Många 

pappor ansåg att människor utanför den närmaste familjen inte förstod vad de gick igenom 

och hur barnets sjukdom påverkade dem. Några pappor upplevde sig förbisedda av släktingar 

och vänner, vilket gjorde att de kände sig irriterade (Hill et al., 2009). Några föräldrar beskrev 

stödet från vännerna som otillräckligt (Patistea et al., 2000) och somliga föräldrar uttryckte att 

tillgången på stöd avtog med tiden (McGrath, 2001a, 2001b).  

4.3.4 Stöd från andra i liknande situation 

De flesta föräldrarna ansåg att stödet från andra föräldrar på sjukhuset var värdefullt eftersom 

de befann sig i en liknande situation (Hill et al., 2009; McGrath, 2001b; McGrath et al., 

2004). Andra uppskattade inte stödet då de hade nog med sin egen sorg (McGrath, 2001b; 

McGrath et al., 2004; Patistea et al., 2000). Att dela erfarenheter med andra minskade den 

känslomässiga isoleringen som papporna kunde uppleva (Hill et al., 2009). Att få hjälpa andra 

föräldrar i en liknande situation uttrycktes även som viktigt av några föräldrar. Att samtala 

med andra drabbade oroade några föräldrar då de kunde få höra negativa åsikter om vården 
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och om barn som dog. Stöd från föräldrar i en liknande situation upplevdes dock av många 

föräldrar som bättre än det professionella stödet från sjukvården (McGrath, 2001b). 

4.4 Resultatsammanfattning 

Att fortsätta leva som vanligt under barnets leukemibehandling upplevdes av föräldrarna som 

viktigt men svårt. Den nya tillvaron med de påfrestningar som behandlingen innebar 

upplevdes stressande av föräldrarna. Livet omvärderades och att vara tillsammans med 

familjen var det viktigaste. Barnet kom först i alla situationer och föräldrarna ville vara där för 

barnet även om det inte fanns något mer att göra. Sjukdomen var livshotande och innebar en 

stark oro hos föräldrarna över att barnet kanske inte skulle överleva. Föräldrarna kände sig 

maktlösa, hjälplösa och frustrerade över situationen. Den emotionella smärtan som de 

upplevde beskrevs som att befinna sig mitt i en mardröm som de inte kunde fly ifrån. Livet 

gick dock upp och ner känslomässigt och vissa dagar var bättre än andra. Stöd upplevdes av 

föräldrarna som värdefullt under barnets behandling. Ärliga svar istället för tröstande 

kommentarer från sjukvårdspersonalen uppskattades av föräldrarna. Stöd från partnern 

beskrevs som viktigt och föräldrarnas relation påverkades av upplevelsen. Vissa gled isär 

medan andra kom närmare varandra. Även stöd från släkt, vänner och andra föräldrar som 

befann sig i en liknande situation uppskattades av de flesta föräldrar. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Studien är en litteraturstudie med en beskrivande design där resultat om föräldrars upplevelser 

av att leva med ett barn som har leukemi sammanställdes. Hela familjen drabbas när ett barn 

blir sjukt, men att beskriva hela familjens upplevelser blev för omfattande och därför 

begränsades litteraturstudien till att enbart beskriva föräldrarnas upplevelser. 

     De meningsbärande orden valdes utifrån studiens syfte för att sökningarna skulle ge 

relevanta träffar utifrån det studien avsåg att studera. Ämnesordet adolescence söktes i Cinahl 

för att få med barn upp till 18 år i sökningen då child endast inkluderade barn upp till 13 år. 

Ämnesordet family valdes i alla databaser för att inkludera de artiklar där familjens 

upplevelser beskrevs men föräldrarnas upplevelser kunde urskiljas. De meningsbärande orden 

översattes till engelska i svenska MeSH och därefter kontrollerades det att orden fanns som 

ämnesord i varje vald databas. Sökningarna genomfördes i databaserna Cinahl, Medline och 

PsycINFO som enligt Forsberg och Wengström (2013) kan användas för att hitta 

omvårdnadsforskning. Explode (+) användes för att inkludera underkategorierna vilket 

breddade sökningen. Genom att använda explode ökar sannolikheten att det undersökta 

området täcks (Willman et al., 2011). Författarna är dock medvetna om att sökningar med 

explode kan innebära en risk att sökningen kan bli bred och spridd. Därför valdes inte explode 

i de sökningar där underkategorierna av ämnesordet inte var relevanta. Enligt Willman et al. 

(2011) är det viktigt att söka varje sökord för sig innan de kombineras med de booleska 

sökoperatorerna AND och OR. Sökoperatorn OR breddar sökningen eftersom sökresultatet 

innehåller träffar på orden var för sig eller dessa tillsammans. Sökoperatorn AND används för 

att kombinera de olika sökorden vilket begränsar sökningen (Willman et al., 2011). Olika 

kombinationer av ämnesorden genomfördes i de olika databaserna.  

   Sökningarna begränsades till att omfatta artiklar skrivna på engelska då författarna 

behärskar språket (Willman et al., 2011). Författarna inser att begränsningen kan ha inneburit 

att artiklar som svarade mot syftet men var skrivna på andra språk missades. Enligt Forsberg 

och Wengström (2013) är forskning en färskvara och bör helst inte vara äldre än 3- 5 år men 

för att få tillräckligt många artiklar till litteraturstudien utökades sökningen till att omfatta 

artiklar publicerade mellan åren 2000-2013. Peer reviewed valdes i databaserna Cinahl och 

PsycINFO, vilket innebär att de är vetenskapligt granskade. I Medline var det inte möjligt. 
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Dock är artiklar publicerade i vetenskapliga tidsskrifter kontrollerade av vetenskapligt skolade 

granskare enligt Willman et al. (2011). I Cinahl användes ämnesord för barn (child, 

adolescence). I Medline var barn mellan 0-18 år uppdelat på fyra ämnesord och därför gjordes 

istället en begränsning för barn (all child). Sökningen ger dock exakt samma antal träffar men 

gör den mer lättöverskådlig (se bilaga 1). 

     Först genomfördes en sökning i Cinahl utan det meningsbärande ordet experience. 

Sökningen gav en hanterbar mängd artiklar och alla titlar lästes. Genom att sökningen har 

genomförts som beskrivits ovan ökar sannolikheten att fånga in alla relevanta artiklar. 

Författarna kan senare under granskningen förkasta det material som inte är relevant för 

studien (Willman et al, 2011). Ytterligare sökningar genomfördes i databasen Cinahl där 

ämnesordet life experiences lades till men sökningen gav dock för få träffar varpå en sökning 

i fritext med ordet experience* genomfördes istället. Det är viktigt att sökningen innehåller 

ämnesord men även fritextord eftersom databasen då inkluderar alla artiklar som innehåller 

det sökta ordet. Att avsluta ordet med * (trunkering) innebär att databasen söker på ordet med 

alla tänkbara ändelser vilket breddar sökningen (Willman et al., 2011). 

  Den första sökningen i databasen Medline gav för få träffar med de meningsbärande 

ämnesorden. Därför lades ordet experience* till i fritext. 

     Slutligen genomfördes en sökning i databasen PsycINFO men sökningen resulterade 

inte i någon artikel till litteraturstudien.     

   Efter alla sökningar konstaterades att många artiklar fanns som dubbletter (se bilaga 1). 

Författarna anser det vara en styrka då det tyder på att kunskapsområdet är noga genomsökt.     

  Genom urvalsprocessen, inspirerade av Forsberg och Wengström (2013), planerade och 

genomförde författarna litteraturstudien tillsammans. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

söktes för att öka möjligheterna att få ett bredare perspektiv inom området som författarna 

avsåg att studera. Samtliga artiklar som till slut inkluderades var kvalitativa och resultatet går 

därför inte att generalisera (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna anser dock att 

resultatet kan vara användbart i sjuksköterskans arbete då artiklarna visade många likheter i 

föräldrarnas upplevelser oavsett var i världen de kom ifrån. Artiklar där barnet led av någon 

ytterligare kronisk sjukdom exkluderades eftersom det kunde försvåra möjligheterna att 

identifiera vilka upplevelser hos föräldrarna som var relaterade till barnets leukemi.   

  Kvalitetsbedömningen utfördes med inspiration av granskningsprotokoll för kvalitativ 

samt kvantitativ metod (Willman et al., 2011). Totalt 16 artiklar kvalitetsbedömdes. De delar 

som bedömdes var artikelns syfte, urval, etiskt resonemang, metod för datainsamling samt om 

resultat var begripligt. Samtliga artiklar som värderades granskades enligt ovan beskrivna 

delar av granskningsprotokollet, vilket innebar att de bedömdes likvärdigt. Det framkom 

under kvalitetsbedömningen att sex artiklar inte beskrev föräldrarnas upplevelser av att leva 

med ett barn som har leukemi och valdes därför inte till studien. Totalt inkluderades 10 

artiklar som svarade mot syftet. För att vara säkra på att alla relevanta artiklar inkluderats 

genomfördes en manuell sökning där varje vald artikels referenslista studerades (Forsberg & 

Wengström, 2013; Willman et al., 2011). Sökningen resulterade dock inte i någon ytterligare 

artikel till studien. 

      Författarna är medvetna om att fem av de inkluderade artiklarna är från en och samma 

forskare/ forskargrupp (McGrath 2001 a, 2001 b, 2002; McGrath et al., 2004, 2005). Det kan 

vara en svaghet då forskningen är gjord i samma land och med enbart två urvalsgrupper. 

Styrkor kan vara att artiklarna är delar av två longitudinella studier som gav forskaren/ 

forskargruppen möjlighet att gå in på djupet av föräldrarnas upplevelser samt att forskaren/ 

forskargruppen är väl insatt i området. 

     I analysen lästes artiklarnas resultat igenom flera gånger av båda författarna enskilt 

vilket kan vara en styrka då författarna fick möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om 

innehållet utan att påverkas av varandra. Därefter diskuterades artiklarnas resultat gemensamt. 



10 
 

Allt resultat som tycktes svara mot syftet markerades, översattes till svenska och skrevs ned. I 

två artiklar (McGrath et al., 2004, 2005) återfanns det sjuka barnets eller syskonets 

upplevelser men deras ord kunde tydligt särskiljas från föräldrarnas upplevelser och artiklarna 

kunde därför inkluderas i litteraturstudien. En artikel i taget bearbetades och författarna 

diskuterade noga sinsemellan att allt resultat enbart handlade om föräldrars upplevelser. Det 

identifierade resultatet delades därefter in i möjliga huvudkategorier. Författarna läste det 

sammanställda resultatet flera gånger för att försäkra sig om att de identifierade likheterna och 

skillnaderna var sorterade under rätt kategori. Delar av materialet flyttades mellan 

kategorierna till författarna ansåg att upplevelserna liknade varandra. Resultatet delades 

slutligen in i tre huvudkategorier med nio tillhörande subkategorier. Författarna anser att 

analysarbetet var svårt då resultatet passade in i flera kategorier och kunde tolkas på olika sätt. 

Artiklarnas kategorier kan därför ha styrt författarnas val av var resultatet till slut placerades. 

   De valda artiklarna var etiskt granskade vilket var ett krav för att inkludera dem i 

litteraturstudien. Att inhämta ny kunskap är viktigt men deltagarnas säkerhet måste komma i 

första hand (Forsberg & Wengström, 2013). Författarna är medvetna om att resultatet redan är 

tolkat och sammanställt en gång av forskarna till respektive studie. Det finns en risk att 

resultatet i litteraturstudien blir missvisande då ytterligare en tolkning sker. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att föräldrarna omvärderade livet efter diagnosen och att vara tillsammans 

med familjen var det viktigaste (Earle et al., 2007; McGrath, 2001a). Även i studier av Björk, 

Wiebe och Hallström (2005), Gibbins, Steinhardt och Beinart (2012) och Saveman (2010) 

upplevde föräldrarna att det var viktigt att ta tillvara på tiden tillsammans. Föräldrarna 

beskrev att barnet kom i första hand i alla situationer (Kars et al., 2008; McGrath, 2002). 

Liknande fynd framkommer i studier av Björk et al. (2005), Enskär, Hamrin, Carlsson och 

von Essen (2011) och Hallström och Elander (2004) där föräldrarna upplevde att det 

viktigaste var att vara där för det sjuka barnet. Föräldrarna upplevde dock en osäkerhet och 

kände sig oroliga i den nya och okända miljön på sjukhuset (McGrath et al., 2005) vilket även 

styrks av Broberg (2009). Enligt Hallström och Elander (2004) har föräldrar ett behov av att 

känna trygghet så att de kan förmedla trygghet vidare till barnet. De upplever sig själva som 

viktiga för barnets tillfrisknande och vill göras delaktiga i vården. Föräldrarna anser att de 

känner sitt barn bäst och vet vilka behov barnet har (Hallström & Elander, 2004). Det är 

viktigt att sjukvårdspersonalen underlättar sjukhusvistelsen för föräldrarna och respekterar att 

vårdrummet är deras nya ”hem” under en tid framöver. Föräldrarna behöver därför få 

information om allt från praktiska rutiner på avdelningen, till mer medicinska frågor kring 

barnet för att kunna känna trygghet i den nya miljön (Ygge, 2004). Några mammor upplevde 

en konflikt mellan sin roll som förälder och de upplevda kraven från sjukhuset. De var rädda 

för att bli förknippade med plågsamma procedurer eftersom de ständigt fanns vid barnets sida 

(McGrath, 2001a). Enligt Ygge (2004) upplever föräldrar ibland att de inte känner sig säkra 

på vilken roll de förväntas ha och i vilken utsträckning de förväntas delta. En bra 

kommunikation mellan sjuksköterskan och familjen är grundläggande för ett gott samarbete 

och för att klargöra vad som förväntas av alla inblandade (Hallström, 2009). Det är viktigt för 

både föräldrar och personal att det tydliggörs vilka roller och vilket ansvar alla inblandade har 

för att göra samarbetet optimalt (Hallström & Elander, 2004). Sjuksköterskan bör vara 

medveten om att föräldrar vill delta i olika utsträckning i barnets vård (Hallström, 2009). 

Inom familjefokuserad omvårdnad är det viktigt att sjuksköterskan ser familjemedlemmarna 

som experter på sina upplevelser och att de är en tillgång i vården (Wright et al., 1996/2002).  

   Resultatet visar att föräldrarna var oroliga för att barnet inte skulle överleva (Hill et al., 

2009; Kars et al., 2008; McGrath, 2002; McGrath et al., 2004; Patistea et al., 2000; Wills, 

2009). En stark rädsla av att barnet kunde dö beskrevs även av föräldrarna i studier av Björk 

et al. (2005), Saveman (2010) samt Hallström och Elander (2004). Sjukdom hos en 
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familjemedlem påverkar medlemmarna både enskilt och familjen som helhet (Benzein et al., 

2009) och därför är målsättningen med vård av svårt sjuka barn att arbeta familjecentrerat. 

Det är viktigt att sjuksköterskan tar familjens oro på allvar samt tar sig tid att informera och 

förklara för att kunna bygga upp en förtroendefull relation (Ygge, 2004). För att det ska vara 

möjligt bör sjuksköterskan inta ett icke- hierarkiskt förhållningssätt och se 

familjemedlemmarna som jämbördiga (Benzein et al., 2012b). 

  Resultatet visar att föräldrarna upplevde att det var viktigt att fortsätta leva som vanligt 

för familjens skull (Earle et al., 2007; Hill et al., 2009; McGrath, 2001a; McGrath et al., 

2005). Liknande resultat framkommer i en studie av Wong och Chan (2006). Författarna anser 

att det är viktigt att sjuksköterskan uppmuntrar föräldrarna att komma bort från sjukhusmiljön 

emellanåt för att skingra tankarna. Det kan bidra till att samla ny kraft och energi i den 

jobbiga situationen de befinner sig i. 

  Det framkommer av resultatet att en pappa kände sig åsidosatt av sjukvårdspersonalen 

eftersom han upplevde att mamman gavs mer uppmärksamhet då frågor och information 

riktades till henne i första hand (Hill et al., 2009). Dock upplevde många föräldrar att 

sjukvårdspersonalen var ett bra stöd under barnets behandling (McGrath et al., 2004). I 

Sverige upplever majoriteten av föräldrarna till ett cancersjukt barn att de har ett gott stöd från 

sjukvården (Enskär et al., 2011; Ygge, 2004). Föräldrarna anser dock att förbättringar kan 

göras, främst gällande möjlighet till ökad delaktighet (Ygge, 2004). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, har föräldrar rätt att vara delaktiga i barnets vård. 

Författarna anser att det är viktigt att uppmärksamma alla familjemedlemmars behov och inte 

glömma bort den som spenderar mindre tid på sjukhuset. Wright et al. (1996/2002) beskriver 

samspelet mellan sjuksköterskan och familjemedlemmarna som viktigt för att kunna 

identifiera upplevda problem och tillsammans hitta lösningar som kan underlätta familjens 

situation. Saveman (2010) beskriver i en studie att praktisk träning och teoretisk kunskap 

under sjuksköterskeutbildningen ökar möjligheten att redan från början tänka 

familjefokuserat. Förhållningssättet blir då en naturlig del av omvårdnaden i yrket som 

sjuksköterska. 

  De flesta föräldrarna ansåg stödet från andra föräldrar på sjukhuset som värdefullt 

eftersom de befann sig i en liknande situation (Hill et al., 2009; McGrath, 2001b; McGrath et 

al., 2004). Likartat resultat framkommer i en studie av Hallström och Elander (2004). Dock 

uppskattade inte alla föräldrar stöd från andra då de hade nog med sin egen sorg (McGrath, 

2001b; McGrath et al., 2004; Patistea et al., 2000). Att föräldrarna var av olika åsikt upplevde 

författarna som naturligt. Det var dock förvånande att endast 14 % av föräldrarna i studien av 

Patistea et al. (2004) beskrev stödet från andra föräldrar som positivt. Författarna reflekterar 

kring om resultatet beror på att studien genomfördes vid tidpunkten för barnets diagnos och 

att föräldrarna ännu inte hunnit bearbeta sin egen sorg. 

   Skillnader i studiernas resultat kan enligt författarna bero på flera olika faktorer. Några 

studier genomfördes efter avslutad behandling vilket kan ha inneburit svårigheter för 

deltagarna att återge upplevelser de hade under behandlingen. Författarna har diskuterat 

huruvida resultatet kan ha påverkats av barnets ålder. Ett litet barn som ännu inte lärt sig tala 

kan inte förmedla sina känslor vilket kan bidra till att föräldrarna upplever situationen 

påfrestande av den anledningen. Författarna tror även att det kan vara påfrestande om barnet 

är äldre när det insjuknar då ett äldre barn kan ha större insikt i vad sjukdomen innebär och 

oroa sig mer för existentiella frågor. Två studier undersökte enbart pappornas upplevelser 

medan en studie enbart beskrev mammornas upplevelser. Övriga studier beskrev båda 

föräldrarnas upplevelser. En stor del av resultatet visade på liknande upplevelser hos 

föräldrarna oavsett kön och studiens ursprungsland. Artiklarna som inkluderades i 

litteraturstudien kom från flera olika länder vilket författarna anser vara en styrka eftersom 

Sverige är ett mångkulturellt land. Enligt Jirwe, Momeni och Emami (2009) kan människor 



12 
 

från andra kulturer ha olika värderingar, normer och sätt att se på hälsa och sjukdom. Som 

sjuksköterska är det viktigt att vara medveten om skillnader mellan människor och samtidigt 

vara öppen och lyhörd för vad som är viktigt för varje individ oavsett kultur. 

5.3 Slutsats  

Många föräldrar upplevde att det viktigaste var att vara tillsammans som familj under barnets 

leukemibehandling och att vara där för barnet var det mest betydelsefulla. Föräldrarna 

upplever sig viktiga för barnets tillfrisknande och vill göras delaktiga i barnets vård. Starka 

känslor och oro över att barnet kunde dö präglade hela föräldrarnas tillvaro. Upplevelsen kan 

innebära en stor påfrestning för hela familjen då sjukdom hos en familjemedlem påverkar de 

övriga i familjen både enskilt och som helhet. Familjen kommer att spendera mycket tid på 

sjukhuset under barnets behandling och därför är det viktigt att sjukvårdspersonalen 

underlättar deras vistelse och respekterar att vårdrummet är deras hem. Föräldrarna kan vara i 

behov av mycket stöd under sjukhusperioden och sjuksköterskan kan utgöra ett gott stöd 

genom att finnas där för familjen och vara uppmärksam på deras behov. En bra 

kommunikation är grundläggande för att hela familjen ska känna sig trygg i den nya och 

okända miljön.  

5.4. Förslag på fortsatt forskning och kliniska implikationer  

Författarna anser att aktuell forskning inom området är bristfällig. Den ökade överlevnaden 

kan vara en bidragande orsak till att mindre uppmärksamhet riktas till forskning om föräldrars 

upplevelser idag jämfört med tidigare. Vidare forskning behövs då situationen innebär en stor 

påfrestning för hela familjen trots att överlevnaden har ökat de senaste decennierna. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att få kunskap om föräldrarnas upplevelser för att kunna ge den 

hjälp och stöd de behöver för att hantera sin situation. När det gäller vård av långvarigt sjuka 

barn är målsättningen att arbeta familjecentrerat där familjens behov sätts i centrum och 

sjuksköterskan arbetar för att underlätta deras svåra situation. För att ett familjecentrerat 

synsätt ska utgöra en naturlig del av omvårdnaden är det av stor vikt att 

sjuksköterskestudenter redan under utbildningen ges möjlighet till praktisk träning och 

teoretisk kunskap inom området.   
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Storbritannien. 

Syftet var att utifrån familjens 

perspektiv öka förståelsen för 

hur familjens normala liv  

påverkas under denna period av 

extrem stress och oro över 

barnets hälsa och välbefinnande. 

Kvalitativ metod med en 

explorativ design. Detta var en 

del av en longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: 
Engelsktalande familjer till barn 

mellan 2,5- 18 år som var under 

behandling för ALL på 

barnokologiska kliniker i 

Storbritannien. 

Exklusionskriterier: Barn med 

svår sjukdom, kognitiva eller 

neurologiska 

funktionsnedsättningar eller 

andra komplicerande tillstånd 

som t.ex. Downs syndrom. 

Urval: 45 familjer deltog i den 

longitudinella studien. I denna 

studie deltog mammor till 34 

barn.  
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Semistrukturerade intervjuer vid 

tre olika tillfällen under 

behandlingen. De pågick under 

ca 90 min per tillfälle. 
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transkriberades. 

Analys metod: Kvalitativ 

Styrkor: Intervjuerna gjordes 

vid tre olika tidpunkter under 

behandlingen för att få en 

helhetssyn på föräldrarnas 

upplevelser under hela barnets 

behandling. Tydliga inklusions- 

och exklusionskriterier fanns. 

Citat från föräldrarna i resultatet 
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inte tydligt beskrivet. Ett stort 
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Mammorna upplevde en önskan 

om att få leva ett normalt 

familjeliv samtidigt som de var 

oroliga för det sjuka barnet och 

infektioner. Det var inte lätt att 

få livet att fungera som vanligt. 

Mammorna upplevde att 

sjukvårdspersonalens stöd inte 

var tillräckligt då de inte förstod 

vad familjen gick igenom.  
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interpretative phenomenological 

analysis. Journal of Health 
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doi: 
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Nordirland. 

 

Studien undersökte hur fäder till 

barn diagnostiserade med akut 

lymfatisk leukemi (ALL) 

uppfattade och förstod sin roll i 

familjen under barnets sjukdom 

och behandling. 

Kvalitativ metod med en 

explorativ design 

Inklusionskriterier: Fäder till 

barn som inom de senaste 2,5 

åren hade avslutat behandling 

för ALL och som var i 

remission av sjukdomen. 

Urval: Fäder enligt 

inklusionskriterierna fick 

inbjudan från sjukhuset där 

barnet tidigare behandlats. De 

som tackade ja kontaktades via 

telefon av forskaren för att boka 

en intervju.  

Den slutliga studiegruppen 

bestod av 5 pappor mellan 31-

42 år med barn som var mellan 

18 mån- 7 år vid tidpunkten för 

diagnosen. Alla var biologiska 

pappor och bodde tillsammans 

med barnets mamma. 

Datainsamlingsmetod: Enskild 

intervju 1- 2 tim som bestod av 

öppna frågor och som spelades 

in och skrevs ner ordagrant.  

Analysmetod: 
Fenomenologisk. 

Styrkor: Citat från papporna i 

resultatet stärkte trovärdigheten. 

En pilotintervju genomfördes 

innan studien med pappor till 

barn som hade genomgått 

behandling tidigare.  

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. Studien 

genomfördes efter avslutad 

behandling vilket kan ha 

inneburit svårigheter för 

deltagarna att återge upplevelser 

från behandlingstiden. 

Papporna strävande efter att få 

behålla en del av det normala 

familjelivet. Papporna beskrev 

en osäkerhet som de upplevde 

under barnets behandling. De 

var rädda för att barnet skulle 

dö. En pappa kände sig åsidosatt 

och var inte nöjd då frågor och 

information riktade sig till 

mamman i första hand. 

Papporna upplevde ett behov av 

att få stöd och information om 

barnets sjukdom. 

 

 

 



 
 

 

 

Artikelmatris         Bilaga 2 

         Sid. 3 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Kars, M. C., Duijnstee, M. S. 

H., Pool, A., van Delden, J. J. 

M. & Grypdonck, M. H. F. 

(2008). Being there: Parenting 

the child with acute 

lymphoblastic leukaemia. 

Journal of clinical nursing, 

17(12), 1553-1562. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2007.02235.x 

 

Nederländerna. 

Syftet var att få en inblick i 

föräldrarnas upplevelser av 

föräldraskapet till ett barn med 

leukemi under det första året 

efter diagnosen. 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Föräldrar 

till barn under 12år som var 

inom det första året av 

behandling för ALL och talade 

holländska. 

Urval: 13 familjer på en 

barnonkologisk avdelning på ett 

nederländskt sjukhus 

tillfrågades. Ett par samt en 

pappa tackade nej.  

Den slutliga studiegruppen 

bestod av 12 mammor och 11 

pappor till 12 barn. Föräldrarna 

var mellan 29- 42 år. Barnen var 

mellan 2- 12 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Individuell djupgående intervju 

med öppna frågor som pågick 

under 1- 2 timmar i deltagarnas 

hem. Intervjuerna spelades in 

och skrevs ner ordagrant. 

Analysmetod: Grounded theory 

Styrkor: Tydligt syfte. Urvalet 

var jämt fördelat mellan könen. 

Citat från föräldrarna i resultatet 

stärkte trovärdigheten. 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier beskrevs. 

Föräldrarna var oroliga att 

barnet skulle dö. De upplevde 

att det var viktigt att finnas där 

för barnet under 

leukemibehandlingen och 

banden mellan dem stärktes. 

Föräldrarna beskrev att barnet 

alltid kom i första hand. Att 

slitas mellan att finnas där för 

barnet och få till ett fungerande 

familjeliv upplevde föräldrarna 

som svårt. Föräldrarna beskrev 

att de ansåg sig vara experter på 

sitt barn. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Artikelmatris         Bilaga 2 

         Sid. 4 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McGrath, P. (2001a). Findings 

on the impact of treatment for 

childhood acute lymphoblastic 

leukaemia on family 

relationships. Child & Family 

Social Work, 6(3), 229-237. 

Hämtad från databasen 

CINAHL. 

Australien. 

Det övergripande syftet i den 

longitudinella studien var att: 

Förklara upplevelserna av ALL-

behandlingen utifrån barnets, 

deras föräldrars och de friska 

syskonens perspektiv. 

 

Denna del av den longitudinella 

studien presenterade hur 

familjer hanterade den första 

tiden av ALL- behandlingen. 

Kvalitativ metod med en 

explorativ design. Detta var en 

del av en longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: Barn med 

ALL från 0- 16 år inskrivna på 

Royal Childrens Hospital i 

Australien.  

Urval: Konsekutivt urval. 13 

familjer tillfrågades varav en 

avböjde. Den slutliga 

studiegruppen var 12 familjer 

varav 12 mödrar samt 4 av 

papporna till 12 barn 

diagnostiserade med ALL 

mellan 9 månader- 10 år. 

Föräldrarna tillfrågades i början 

av barnets behandling. 

Föräldrarna var mellan 28- 44 

år. Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer med 

föräldrarna gällande deras 

upplevelser av behandlingen 

och dess påverkan på familjen. 

Intervjuerna spelades in och 

skrevs ner ordagrant. 

Analysmetod: Fenomenologisk 

Styrkor: Var en del av en 

longitudinell studie där 

forskaren fördjupade sig i att 

förklara föräldrarnas 

upplevelser. Citat från 

föräldrarna i resultatet stärkte 

trovärdigheten. Intervjuerna 

genomfördes under barnets 

behandling. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. Svårt att urskilja 

syftet. 12 mammor deltog men 

endast 4 av papporna. 

Denna studie presenterade 

resultat om hur barnets ALL-

behandling påverkade familjen. 

Alla föräldrar talade om vikten 

av att få behålla delar av det 

normala livet men att det 

samtidigt var svårt. Föräldrarna 

oroade sig för att barnet skulle 

drabbas av infektioner och 

upplevde det svårt att balansera 

mellan frihet och begränsningar 

för barnet. Mammorna upplevde 

att de var kluvna i sin 

föräldraroll och slets mellan 

viljan att vara på sjukhuset och i 

hemmet. Föräldrarna uttryckte 

en oro att inte relationen skulle 

hålla men de uppmuntrade och 

stöttade varandra. 

 



 
 

 

 

Artikelmatris         Bilaga 2 

         Sid. 5 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McGrath, P. (2001b). 

Identifying support issues of 

parents of children with 

leukemia. Cancer Practice, 

9(4), 198-205.  Hämtad från 

databasen CINAHL. 

Australien. 

Det övergripande syftet i den 

longitudinella studien var att: 

Förklara upplevelserna av ALL-

behandlingen utifrån barnets, 

deras föräldrars och de friska 

syskonens perspektiv. 

 

Denna del av den longitudinella 

studien presenterade de 

identifierade behoven av stöd 

under barnets ALL- behandling 

utifrån föräldrarnas perspektiv. 

Kvalitativ metod med en 

explorativ design.  Detta var en 

del av en longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: Barn med 

ALL från 0- 16 år inskrivna på 

Royal Childrens Hospital i 

Australien.  

Urval: Konsekutivt urval. 13 

familjer tillfrågades varav en 

avböjde. Den slutliga 

studiegruppen var 12 familjer 

varav 12 mödrar samt 4 av 

papporna till 12 barn 

diagnostiserade med ALL 

mellan 9 månader- 10 år som 

var i början av sin behandling. 

Föräldrarna var mellan 28- 44 

år. 

Datainsamlingsmetod: Öppna 

intervjuer med föräldrarna 

gällande deras upplevelser av 

behandlingen och dess påverkan 

på familjen. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ner 

ordagrant. 

Analysmetod: Fenomenologisk 

Styrkor: Var en del av en 

longitudinell studie där 

forskaren fördjupade sig i 

föräldrarnas behov av stöd. 

Citat från föräldrarna i resultatet 

stärkte trovärdigheten. 

Intervjuerna genomfördes under 

barnets behandling. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. 12 mammor deltog 

men endast 4 av papporna. 

Denna studie presenterade 

resultat om behov av stöd 

utifrån föräldrarnas perspektiv, 

då barnet genomgick ALL-

behandling. Stöd från 

sjukvårdspersonalen 

uppskattades. Stöd från partnern 

upplevdes som viktigt liksom 

stöd från släkten och vänner. 

Stöd från föräldrar i liknande 

situation uppskattades av de 

flesta föräldrarna, dock inte av 

alla.  

 



 
 

 

 

Artikelmatris         Bilaga 2 

         Sid. 6 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McGrath, P. (2002). Beginning 

treatment for childhood acute 

lymphoblastic leukemia: 

Insights from the parents´ 

perspective. Oncology Nursing 

Forum, 29(6), 988-996. doi: 

10.1188/02.ONF.988-996 

 

Australien. 

Det övergripande syftet i den 

longitudinella studien var att: 

Förklara upplevelserna av ALL-

behandlingen utifrån barnets, 

deras föräldrars och de friska 

syskonens perspektiv. 

 

Denna del av den longitudinella 

studien beskrev föräldrarnas 

upplevelser i början av barnets 

diagnos och ALL- behandling. 

Kvalitativ metod med en 

fenomenologisk deskriptiv 

design. Detta var en del av en 

longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: Barn med 

ALL från 0- 16 år inskrivna på 

Royal Childrens Hospital i 

Australien.  

Urval: Konsekutivt urval. 13 

familjer tillfrågades varav en 

avböjde. Den slutliga 

studiegruppen var 12 familjer 

varav 12 mödrar samt 4 av 

papporna till 12 barn 

diagnostiserade med ALL 

mellan 9 månader- 10 år som 

var i början av sin behandling. 

Föräldrarna var mellan 28- 44 

år. 

Datainsamlingsmetod: Öppna 

intervjuer med föräldrarna 

gällande deras upplevelser av 

behandlingen och dess påverkan 

på familjen. Intervjuerna 

spelades in och skrevs ner 

ordagrant. 

Analysmetod: Fenomenologisk 

Styrkor: Var en del av en 

longitudinell studie där 

forskaren fördjupade sig i att 

beskriva föräldrarnas 

upplevelser. Citat från 

föräldrarna i resultatet stärkte 

trovärdigheten. Intervjuerna 

genomfördes under barnets 

behandling. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. Svårt att urskilja 

syftet. 12 mammor deltog men 

endast 4 av papporna. 

Föräldrarna beskrev en 

osäkerhet och en stress med att 

leva med ett sjukt barn. 

Föräldrarna oroade sig för att 

barnet skulle dö. Hela förloppet 

upplevdes som en emotionell 

berg- och dalbana. Existentiella 

frågor och funderingar 

uttrycktes av föräldrarna som 

t.ex. varför drabbades just vi? 

Ärlighet från 

sjukvårdspersonalen 

uppskattades istället för 

tröstande kommentarer. 
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         Sid. 7 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McGrath, P., Paton, M. A. & 

Huff, N. (2004). Beginning 

treatment for paediatric acute 

myeloid leukaemia: Diagnosis 

and the early hospital 

experience. Scandinavian 

Journal Of Caring Sciences, 

18(4), 358-367. Hämtad från 

databasen CINAHL. 

 

Australien. 

Det övergripande syftet i den 

longitudinella studien var att:  

Beskriva upplevelserna av 

behandlingen utifrån barnets, 

föräldrarnas och det friska 

syskonets perspektiv. 

 

Denna del av den longitudinella 

studien beskrev upplevelserna 

av att påbörja AML- 

behandlingen utifrån barnets, 

föräldrarnas och det friska 

syskonets perspektiv. 

Kvalitativ metod med en 

fenomenologisk deskriptiv 

design. Detta var en del av en 

longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: Barn 

mellan 0- 16 år diagnostiserade 

med ALL eller annan liknande 

hematologisk malignitet. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Föräldrarna och syskonen 

tillfrågades i början av barnets 

behandling på två barnsjukhus i 

Australien. Den slutliga 

studiegruppen var 3 mammor 

mellan 40- 44 år, 1 pappa som 

var 40 år, 1 syskon som var 27 

år samt 3 barn mellan 12- 15 år. 

Datainsamlingsmetod: Öppna 

intervjuer med fokus på 

upplevelser av behandlingen 

och hur den påverkade alla 

familjemedlemmar. Deltagarna 

fick välja tid och plats för 

intervjuerna som pågick en 

timme, spelades in och skrevs 

ner ordagrant. 

Analysmetod: Fenomenologisk 

Styrkor: Var en del av en 

longitudinell studie där 

forskaren fördjupade sig i att 

beskriva familjens upplevelser. 

Citat från föräldrarna i resultatet 

stärkte trovärdigheten. I citaten 

var det tydligt vem i familjen 

som uttryckte vad. 

Lättbegripligt resultat. 

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. Svårt att urskilja 

syftet. Litet urval. 

Föräldrarna hade en stark 

önskan att vara med sitt sjuka 

barn. De var oroliga att barnet 

skulle dö. Föräldrarna upplevde 

chock, sorg, rädsla, skuld och 

stress i samband med diagnosen 

och under början av 

behandlingen. Föräldrarna 

upplevde att 

sjukvårdspersonalen och 

familjer i liknande situation 

utgjorde ett bra stöd medan 

några inte uppskattade stöd från 

andra föräldrar i en liknande 

situation. 
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         Sid. 8 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

McGrath, P., Paton, M. A. & 

Huff, N. (2005). Beginning 

treatment for pediatric acute 

myeloid leukemia: The family 

connection. Issues in 

Comprehensive Pediatric 

Nursing, 28(2), 97-114. doi: 

10.1080/01460860590950881 

 

Australien. 

Det övergripande syftet i den 

longitudinella studien var att: 

Beskriva upplevelserna av 

behandlingen utifrån barnets, 

föräldrarnas och det friska  

syskonets perspektiv. 

 

Denna del av den longitudinella 

studien presenterade de inte 

alltid uppenbara utan ofta 

gömda aspekterna av att påbörja 

AML- behandling för barn, 

utifrån familjens upplevelser. 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv design. Detta var en 

del av en longitudinell studie. 

Inklusionskriterier: Barn 

mellan 0- 16 år diagnostiserade 

med ALL eller annan liknande 

hematologisk malignitet. 

Urval: Konsekutivt urval. 

Föräldrarna och syskonen 

tillfrågades i början av barnets 

behandling på två barnsjukhus i 

Australien. Den slutliga 

studiegruppen var 3 mammor 

mellan 40- 44 år, 1 pappa som 

var 40 år, 1 syskon som var 27 

år samt 3 barn mellan 12- 15 år. 

Datainsamlingsmetod: Öppna 

intervjuer med fokus på 

upplevelser av behandlingen 

och hur den påverkade alla 

familjemedlemmar. Intervjuerna 

ägde rum två till tre månader 

efter att barnet fått diagnosen. 

Deltagarna fick välja tid och 

plats för intervjuerna som 

spelades in och skrevs ned 

ordagrant. 

Analysmetod: Fenomenologisk 

Styrkor: Var en del av en 

longitudinell studie där 

forskaren fördjupade sig i att 

beskriva familjens upplevelser. 

Citat från föräldrarna i resultatet 

stärkte trovärdigheten. I citaten 

var det tydligt vem i familjen 

som uttryckte vad. Intervjuerna 

genomfördes i början av barnets 

behandling.  

Svagheter: Exklusionskriterier 

beskrevs ej. Svårt att urskilja 

syftet. Litet urval. 

Livet stannade upp när barnet 

drabbades av sjukdomen och det 

normala livet värdesattes högt.  

Föräldrarna ändrade sin syn på 

livet. I början av behandlingen 

upplevdes en stor osäkerhet runt 

hela situationen och den nya 

okända miljön. Föräldrarna 

oroade sig för att barnet skulle 

drabbas av infektioner. Stöd 

beskrevs som underlättande i 

situationen, men kunde 

samtidigt bli överväldigande. 
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         Sid. 9 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Patistea, E., Makrodimitri, P. & 

Panteli, V. (2000). Greek 

parents´ reactions, difficulties 

and resources in childhood 

leukaemia at the time of 

diagnosis. European Journal Of 

Cancer Care, 9(2), 86-96. 

Hämtad från databasen 

CINAHL 

Grekland. 

Syftet var att undersöka hur 

föräldrarna påverkades gällande 

reaktioner, svårigheter och 

resurser vid diagnosen av 

barnets leukemi. 

Kvalitativ metod med en 

retrospektiv design. 

Urval: Slumpmässigt urval på 

det största barnsjukhuset i 

Grekland. 9 personer av de 

tillfrågade tackade nej till att 

ingå i studien. Den slutliga 

studiegruppen var 42 familjer 

varav 41 mammor och 30 

pappor. Studiegruppen bestod 

av 29 par samt 12 mammor och 

1 pappa till barn diagnostiserade 

med leukemi minst 3 månader 

innan studien genomfördes. 

Föräldrarna var mellan 26- 52 

år.  

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju på 

sjukhuset eller i hemmet. Några 

föräldrar fyllde i ett semi-

strukturerat formulär och 

postade det till forskaren. 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Citat i resultatet 

stärkte trovärdigheten. Tabeller 

förtydligade resultatet. 

Svagheter: Inklusionskriterier 

beskrevs ej. Ett stort urval för 

en kvalitativ studie. Studien 

hade för avsikt att studera 

föräldrarnas reaktioner i början 

av behandlingen medan 

intervjuerna genomfördes minst 

3 månader efter diagnosen 

vilket kan medfört svårigheter 

för föräldrarna att minnas. 

Föräldrarna upplevde att 

vardagen fick ett avbrott och det 

var svårt att leva som tidigare. 

De var oroliga att barnet skulle 

dö. Känslor som ångest, 

maktlöshet, hjälplöshet, skuld 

och frustration beskrevs av 

föräldrarna. Några föräldrar 

beskrev ökade påfrestningar på 

relationen medan andra 

upplevde att de kom närmare 

varandra och de uppskattade 

stödet från sin partner. De flesta 

föräldrar uppskattade inte stöd 

från andra föräldrar i en 

liknande situation. 
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         Sid. 10 (10) 

Författare 

Artikelns titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Wills, B. S. H. (2009). Coping 

with a child with acute 

lymphocytic leukemia: The 

experiences of Chinese fathers 

in Hong Kong. Cancer Nursing, 

32(2), E8-E14. 

doi:10.1097/01.NCC.000033926

0.98818.9c 

Kina. 

Syftet var att få en bättre 

förståelse för upplevelserna hos 

fäder till barn med akut 

lymfatisk leukemi (ALL) i Hong 

Kong, Kina och att undersöka 

deras behov, copingstrategier 

och stödjande system. 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv design. 

Inklusionskriterier: Föräldrar 

äldre än 18 år med ett barn 

nyligen ALL- behandlad på en 

barnonkologisk avdelning på ett 

sjukhus i Hong Kong. 

Föräldrarna skulle ha 

kantonesiska som sitt 

förstaspråk.  

Urval: 9 föräldrapar tillfrågades 

och 8 pappor deltog i studien. 

Pappornas medelålder var 38 år. 

Barnen var mellan 9 månader-

14 år. 

Datainsamlingsmetod: 2 

semistrukturerade intervjuer 

mellan 30 min- 1 timme 

genomfördes 1 månad efter 

diagnosen samt 4 månader efter 

diagnosen. Intervjuerna spelades 

in och fältanteckningar gjordes. 

Analysmetod: Kvalitativ analys 

Styrkor: Forskaren träffade 

papporna ett par gånger innan 

den första intervjun för att få 

dem att känna sig bekväma 

under intervjuerna. Citat i 

resultatdelen stärkte 

trovärdigheten.  

Svagheter: I resultatet framkom 

forskarens egna åsikter tydligt. 

Exklusionskriterier saknades. 

Papporna var oroliga att barnet 

inte skulle överleva. De 

upplevde känslor som chock, 

rädsla och skuld vid tidpunkten 

för barnets diagnos. De 

upplevde ett bra stöd från 

sjukvårdspersonalen. Även stöd 

från partnern och släkten 

upplevdes som viktigt. 

 

 


