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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige insjuknar ca 300 barn i någon cancersjukdom varje år. De två vanligaste 
cancerformerna i västvärlden är akut lymfatisk leukemi (ALL) och hjärntumörer. I vården av 
det sjuka barnet har föräldrar en betydande roll, det är de som förstår barnets behov bäst. 
Föräldrar har inte alltid varit en självklar del i vården, men idag är oftast någon av dem med 
barnet dygnet runt. Familjefokuserad omvårdnad är en strategi där fokus läggs på hela 
familjen och den ses som en enhet.  
Syfte: Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med 
cancersjukdom. 
Metod: En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design genomfördes. 
Databaser som användes var Medline, CINAHL och PsycInfo. Bearbetning skedde med hjälp 
av en innehållsanalys. 
Resultat: Föräldrar upplevde att livsvärlden föll samman när barnet insjuknade. Hela livet 
skiftade vilket medförde en förändring i familjelivet. Känslor av maktlöshet och att inte ha 
kontroll uppstod. Stödet upplevdes som en betydande del, men var ibland bristande. 
Kommunikation med och kontinuerlig information från sjukvården upplevdes som viktig. 
Sjukdomen upplevdes lättare att hantera genom att bevara eller skapa ett framtidsperspektiv 
med barnet, känna hopp och ha en positiv inställning.    
Slutsats: Studiens resultat visar att det är viktigt att sjuksköterskan ger fortsatt stöd efter 
avslutad behandling då det upplevs bristfälligt. Att bemöta föräldrar likvärdigt samt ge rak 
och ärlig kommunikation/information är även viktigt.  
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1. Bakgrund 
Att insjukna i cancer representerar något skrämmande och speciellt, vilket ofta associeras med 
döden (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Cancer uppkommer när celler börjar dela sig 
okontrollerat på någon plats i kroppen. Oftast bildar cellerna i efterhand en tumör som växer. 
Cancercellerna kan sprida sig till andra delar av kroppen och bilda dottertumörer, även 
kallade metastaser. Hastigheten i processen är individuellt och varierar beroende på 
cancerform. Om cancertumören inte behandlas och växer sig större kommer funktioner hos 
närliggande organ och vävnad påverkas (Socialstyrelsen, 2013a). 

       1.1 Cancer hos barn 
Det insjuknar varje år cirka 300 barn i någon cancersjukdom i Sverige (Hagelin, 2008). Med 
barn menas varje människa under 18 år (Unicef, u.å.). Barn och vuxna kan drabbas av olika 
typer av cancer och förekomsten av de olika cancerformerna varierar mellan ålder, kön och 
etnicitet. De två vanligaste cancerformerna hos barn i västvärlden är akut lymfatisk leukemi 
(ALL) och hjärntumörer, de står för två tredjedelar av fallen. Oftast är orsaken till cancer hos 
barn okänd, men vid vissa cancerformer spelar ärftliga faktorer en roll (Hagelin, 2008). 
Vuxna drabbas vanligen av cancer i hög ålder, när ett barn drabbas har det hela livet framför 
sig med bland annat utveckling och uppväxt (Kreuger, 2000a). 

Beroende på vilken typ av cancersjukdom barnet drabbats av och var den är lokaliserad, 
varierar symtomen. De vanligaste symtomen som förekommer är feber, trötthet och 
aptitlöshet (Kreuger, 2000b). Vid ALL är symtomen olika typer av infektioner, blekhet, 
trötthet, blåmärken och smärtor i benen. Symtomen på hjärntumör beror på var i hjärnan 
tumören är belägen. Dubbelseende, balanssvårigheter och epileptiska anfall är symtom som 
kan ses. Ofta förekommer uttalad trötthet, morgonkräkningar och huvudvärk som beror på ett 
ökat intrakraniellt tryck (Hagelin, 2008). 

Den medicinska behandlingen av cancersjukdomar består av operation, cytostatika och 
strålbehandling, ibland enskilt eller i kombination. Endast ett fåtal barn överlevde i början på 
1970-talet då behandlingen inriktades på att minska symtomen och inte sjukdomen (Hagelin, 
2008). Inom diagnostik och behandling går utvecklingen ständigt framåt (Gatta et al., 2005). 
De medicinska framstegen har förändrat perspektivet på barncancer avsevärt. Idag syftar 
behandlingen till att patienten, i nästan alla fall, ska bli frisk (Kreuger, 2000b). Under de 
senaste decennierna har överlevnaden ökat avsevärt. Cirka två tredjedelar av barn med cancer 
överlever sjukdomen, men den kan fortfarande vara livshotande (Last, Grootenhuis, & Eiser, 
2005). För de vanligaste cancerformerna minskar risken för dödlighet med 3-6 % varje år i 
Europa. Den minskade risken för dödlighet är relaterat till effektivare och mer avancerade 
behandlingsformer (Gatta et al., 2005).  

       1.2 Rollen som förälder 
Med föräldrar menas de som har vårdnaden av barnet. Det kan vara mor- och farföräldrar, 
andra närstående eller fosterföräldrar och inte enbart de biologiska föräldrarna. Föräldrarna 
har en betydande roll i vården av det sjuka barnet. Det är de som förstår barnets 
känslomässiga behov bäst eftersom de, oavsett barnets ålder, vårdar, uppfostrar och älskar 
barnet (Ygge, 2004). Föräldrarna är känsliga för förändringar i barnets tillstånd. De känner sitt 
barn bättre än någon annan (Kristensson-Hallström, 1998) och det är till dem barnet vänder 
sig till för att få trygghet och känna tillit. Innan barnet är så stort att det själv kan föra sin talan 
är föräldern den som känns naturligast att vända sig till (Spencer & Franck, 2005). När ett 
barn befinner sig på sjukhus idag är oftast någon av föräldrarna där med barnet dygnet runt, så 
har det inte alltid varit. För trettio år sedan var föräldrarna inte en självklar del i vården av det 
sjuka barnet men idag ses dem som en betydelsefull samarbetspartner (Ygge, 2004). Enligt 
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Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) har föräldrar idag rätt att vara delaktiga i hur 
vården ska utformas för barnet. 

       1.3 Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskans arbete ska genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. Det 
innebär att utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk människosyn, som bland 
annat innefattar att föra patientens och närståendes talan utifrån önskemål och behov 
(Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid cancer inriktas på att 
förebygga, minska och lindra biverkningar av behandlingen och de problem som sjukdomen 
ger (Hagelin, 2008).  

Det kan vara påfrestande att vårda barn med cancer och familjen. Både positiva och negativa 
känslor uppstår, som sjuksköterskan måste lära sig att hantera för att lättare kunna stödja 
barnet och föräldrarna (Enskär, 1999). Forskning visar att sjuksköterskor tycker det är viktigt 
att ge barnet och familjen rätt vård och stöd. De har bara en chans att göra det rätt vilket kan 
ge dem ångest (Pearson, 2013). De är rädda att familjen ska bli missnöjd med vården. Hur 
mycket stöd barnet och familjen får påverkas av hur väl sjuksköterskan känner familjen 
(Enskär, 1999; Pearson, 2013). Sjuksköterskor upplever att ju bättre de känner familjen, desto 
mer medvetenhet har de om vad familjen går igenom gällande behandling, biverkningar och 
återfall. Kommunikationen upplevs som den svåraste delen, det är svårt att veta hur och vad 
de ska säga till barnet och familjen. Ibland upplevs att ord inte räcker till. Sjuksköterskor 
anser att alla delarna är viktiga då erfarenheten kommer vara med familjen resten av livet 
(Pearson, 2013). 

       1.4 Familjefokuserad omvårdnad 
Med en familj menas en självdefinierad grupp av personer som känner sig som en sådan. De 
kan vara förbundna genom blodsband eller lag, men behöver inte vara det. Det är familjen 
själv som bestämmer vilka som ingår i familjen. Idag ses olika familjekonstellationer som 
skiljer sig från den traditionella kärnfamiljen, exempelvis samkönade-, styv- och utvidgade 
familjer med exempelvis far- och morföräldrar, vänner och grannar (Whall, 1986).  

Familjen har kommit att spela en alltmer betydande roll i dagens vård (Nolan, Lundh, Grant 
& Keady, 2003). Genom att i vården inkludera och lägga fokus på både den som är sjuk och 
familjemedlemmarna, ses de som en enhet och därmed hamnar ingen i bakgrunden (Stajduhar 
et al., 2010). Familjefokuserad omvårdnad (FFO) är en strategi för klinisk verksamhet, 
utbildning och forskning inom vårdvetenskap. Det var en del av en medvetande satsning att 
sätta familjen i centrum. Strategin inspirerades av arbetet som pågick vid Family Nursing 
Unit, som upprättades av Lorraine Wright 1982 vid Calgary Universitet (Benzein, Hagberg, 
Saveman & Syrén, 2010). Begreppet familjefokuserad omvårdnad innefattar familjens 
betydelse för individens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Det finns två typer av 
familjefokuserad omvårdnad, familjecentrerad och familjerelaterad, som ska komplettera 
varandra. Vid familjecentrerad omvårdnad ses familjen som en helhet där varje medlem utgör 
sin del och fokus ligger på interaktionerna. Familjerelaterad omvårdnad innebär att patienten 
eller den närstående sätts i centrum, de övriga i familjen utgör ett sammanhang (Benzein, 
Hagberg & Saveman, 2012a). Basen för en familjefokuserad omvårdnad är ett systematiskt 
förhållningssätt (Maturana, 1988) som fokuserar på relationer, sammanhang, interaktioner, 
mönster och funktioner. Utgångspunkten i förhållningssättet är att människors relationer kan 
liknas vid ett system där alla delar påverkar varandra. En förändring hos en familjemedlem 
kan påverka övriga medlemmar i familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). 
 
       1.5 Problemformulering 
Att som barn få ett cancerbesked innebär en stor livsförändring. Det påverkar inte bara det 
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drabbade barnet utan också hela familjen. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om 
hur både barnet och föräldrarna upplever situationen för att kunna bemöta dem på bästa sätt. 
Genom den här studien kan kunskapen om föräldrars upplevelser öka, vilket i sin tur kan 
bidra till att sjuksköterskan kan ge en bättre omvårdnad. 
 
2. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med 
cancersjukdom. 
 

3. Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. 
Studien baseras på vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie innebär att inom ett valt ämne, 
systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa litteraturen (Forsberg & Wengström, 
2013). 

       3.1 Sökstrategi 
Sökningar i olika databaser gjordes för att hitta artiklar som svarade mot syftet. De databaser 
som användes var Medline, CINAHL och PsycInfo. De valdes för att de är databaser inom 
bland annat omvårdnad. PsycInfo täcker även psykologisk forskning inom området (Forsberg 
& Wengström, 2013). Utifrån syftet valdes de meningsbärande orden barn, cancer, föräldrar 
och upplevelse som användes vid sökningen. Genom MeSH ämnesord hämtades de engelska 
sökorden Child, Neoplams, Parents och Sense of Coherence. Sense of Coherence betyder 
”upplevelse av sammanhang”, vilket inte passade mot syftet. Med hjälp av ett internetbaserat 
engelskt lexikon översattes upplevelse till experience. Experience som MeSH ämnesord blev 
Life Change Events, som passade bättre mot syftet. 

I Medline användes sökorden Child, Neoplasms, Parents och Life Change Events utifrån 
MeSH 2015.  

I CINAHL användes Childhood Neoplasms, Parents, Life Change Events och Life 

Experiences utifrån CINAHL Headings. Vid sökning på Neoplasms framkom ordet 
Childhood Neoplasms, som valdes för att inte behöva söka orden separat. Vid sökning på Life 

Change Events framkom även Life Experiences, orden kombinerades med den booleska 
operatorn OR för att få en bredare sökning.   

I PsycInfo användes sökorden Neoplasms, Parents, Life Changes och Life Experiences utifrån 
Thesaurus. Life Change Events fanns inte som ämnesord i PsycInfo, men orden Life Changes 
och Life Experiences framkom. Life Changes och Life Experiences kombinerades med OR. 
Ämnesordet Child fanns inte i databasen.  

I samtliga databaser vid sökning på Parents kombinerades ordet med de närliggande 
termerna, Fathers, Mothers och Single Parent, med OR. Sökorden i samtliga databaser 
kombinerades med den booleska operatorn AND för att få fram relevanta artiklar som svarade 
mot studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 

I databaserna begränsades sökningen till publiceringsår mellan 2004-2014 och English 
Language. CINAHL och PsycInfo begränsades till Peer Reviewed. I Medline gjordes inte den 
här begränsningen då funktionen inte finns, eftersom all forskning i databasen redan 
genomgått vetenskaplig granskning. Då ämnesordet Child inte fanns i PsycInfo begränsades 
sökningen till ålder 0-17 år. Sökningarna genererade 26 artiklar i Medline, 21 i CINAHL och 
47 i PsycInfo. Totalt hittades 94 artiklar (Se bilaga 1). 
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       3.2 Urval 

Urval till litteraturstudien gjordes i fyra steg. Enligt Rosén (2012) görs urvalet i tre faser, den 
första fasen blev till två, därav skedde urvalet i fyra steg. Exklusionskriterierna var artiklar om 
enbart barnets och syskonens upplevelser, föräldrar med cancer och litteraturöversikter. 
Inklusionskriterierna var artiklar som innehöll föräldrars och familjers upplevelser av att leva 
med ett barn med cancersjukdom, både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades.  

I urval ett lästes alla 94 artikeltitlar. I andra urvalet lästes abstracts från de 46 relevanta 
titlarna, vilket resulterade i att 23 artiklar valdes bort. Artiklarna valdes bort då majoriteten 
handlade om posttraumatiskt stressyndrom eller livskvalitet hos föräldrarna. I urval tre lästes 
de 23 artiklarna i sin helhet utifrån relevanta abstracts. I det här steget gjordes en 
helhetsbedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalitet. I fjärde urvalet sållades 13 artiklar 
bort för att de inte svarade mot syftet och större delen av artiklarna handlade om barnens 
och/eller syskonens upplevelser. Slutligen inkluderades tio artiklar i studien, åtta kvalitativa 
och två kvantitativa. De tio valda studiernas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av 
granskningsprotokoll för kvantitativa (bilaga G) och kvalitativa (bilaga H) artiklar (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011). De artiklar som granskades höll måttet medel till hög kvalitet, 
utifrån studiernas styrkor respektive svagheter. För att tydliggöra det här gjordes 
artikelmatriser (Se bilaga 2). 

       3.3 Etiska överväganden 
Alla artiklar som ingår i studien har fått tillstånd från etisk kommitté, vilket är ett krav för alla 
vetenskapliga studier. I samtliga urvalsteg lästes texterna av båda författarna, för att artiklarna 
skulle uppfattas likvärdigt och för att relevanta artiklar inte skulle missas. Artiklarna lästes 
objektivt för att försöka undvika att författarnas egna åsikter och värderingar skulle påverka 
resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Allt material som svarade mot syftet inkluderades.  

       3.4 Bearbetning och analys  

Analysen har gjorts induktivt genom att utgå från innehållet i artiklarna (Danielson, 2012). 
Data bearbetades med hjälp av en innehållsanalys, vilket innebär att på ett systematiskt sätt 
dela in data för att lättare identifiera teman och mönster (Forsberg & Wengström, 2013). För 
att bli bekant med materialet lästes artiklarna i sin helhet av båda författarna ett flertal gånger. 
Vid bearbetning och analys av materialet identifierades återkommande teman som svarade 
mot syftet. De teman som identifierades var familjen, sjukvården och känslor, som 
markerades med olika färger. Genom markeringen kunde materialet sedan delas in i 
kategorier. När artiklarna jämfördes med varandra framkom subkategorier. Kategorierna och 
subkategorierna blev till litteraturstudiens huvudrubriker och underrubriker. Fem kategorier 
och fem subkategorier identifierades.  
 

4. Resultat 
Resultatet sammanfördes i fem kategorier som presenteras under rubrikerna Hela livet 

förändras, Påverkan på familjelivet, Upplevelser av stöd, Kommunikation med sjukvården 
och Inställningar till livet och framtiden. Under huvudrubrikerna presenteras underrubrikerna 
Förändringar i det sociala livet, Förändrad föräldraroll, Stöd från sjukvården, Stöd från 

andra samt Ha en positiv inställning och leva i nuet. 

       4.1 Hela livet förändras 
När ett barn i familjen drabbades av cancer upplevde föräldrar att livsvärlden föll samman och 
de förlorade fotfästet i livet. Diagnosen förde med sig en rädsla att förlora barnet 
(Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012; Shortman et al., 
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2012; Soanes, Hargrave, Smith & Gibbson, 2009). Föräldrar upplevde allt från chock och 
djup sorg till förnekelse. De förstod inte varför just deras barn fått sjukdomen (Schweitzer et 
al., 2012). Fäder upplevde diagnosen som chockerande men fokuserade snabbt på vad som 
behövde göras för att behandla sjukdomen. De kände sig mentalt överbelastade då det var 
svårt att förklara sjukdomen för barnet, de kände sig osäkra om de fått all information de 
behövde samt att behöva se barnet genomgå tuffa behandlingar. Det gjorde att de hade svårt 
att hålla känslorna i styr (Brody & Simmons, 2007). Känslor av maktlöshet uppstod då 
föräldrar upplevde att de inte kunde påverka situationen de befann sig i. En del upplevde 
situationen overklig och ville fly från den, tryggheten försvann, de blev sårbara och började 
sträva efter överlevnad (Björk et al., 2005). Föräldrar kände skuld över barnets sjukdom 
(Shortman et al., 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012) och såg det som ett straff för 
deras tidigare synder. De såg sjukdomen som en fälla som bara kunde hävas genom 
upptäckten av en ny behandling eller barnets död (Taleghani et al., 2012). De upplevde skuld 
då de kände att de borde gjort något för att upptäcka sjukdomen tidigare (Shortman et al., 
2012). Vidare beskrev föräldrar känslor av ilska, upprördhet, stress och trötthet när barnet fick 
diagnosen (Soanes et al., 2009). Många föräldrar upplevde trötthet, sömnproblem, ledsenhet 
och ångest när de såg vad barnet gick igenom. De upplevde svårigheter med att möta andras 
reaktioner på barnets sjukdom (Enskär, Hamrin, Carlsson, & von Essen, 2011). 

Föräldrar vars barn avslutat behandlingen beskrev en rädsla för återfall (Brody & Simmons 
2007; Mckenzie & Curle, 2011), och att sjukdomen alltid finns med dem i tankarna. De 
beskrev en känsla av att sjukdomen skulle vara en del av livet under en längre tid. Även om 
behandlingen var praktiskt avslutad, var den inte det känslomässigt och mentalt (Mckenzie & 
Curle, 2011). 

När föräldrar fått reda på att barnet var i livets slutskede beskrev de hur de inte längre kunde 
ignorera döden och att de var på väg att förlora barnet. Tanken att barnets liv skulle sluta i 
elände gjorde att hjärtat brast. De beskrev en känsla som om ett känslomässigt sår hade 
öppnats och de kunde se framför sig hur barnet blev sämre och led. När föräldrar såg hur 
barnet blev sämre och verkade ge upp insåg de att de var på väg att förlora barnet. De 
upplevde en förlust av kontroll och när de inte längre kunde kontrollera situationen kände de 
sig utmattade och överväldigade. Att informera barnet om att han/hon inte kunde botas var 
känslomässigt jobbigt. De kände sig maktlösa när de såg barnets reaktion på informationen 
(Kars, Grypdonck, & van Delden, 2011). 

          4.1.1 Förändring i det sociala livet 
Föräldrar upplevde att de isolerade sig från omgivningen (Björk et al., 2005; Kars et al., 2011; 
Soanes et al., 2009; Taleghani et al., 2012). Föräldrar till barn i livets slutskede upplevde att 
barnet drog sig undan och blev introvert. De trodde att det berodde på att barnet var så trött 
samt att han/hon var tvunget att gå igenom fasen för försämring och döendet ensam. Trots att 
föräldrar var närvarande, kunde de inte följa med barnet i döden (Kars et al., 2011). Då 
barnets kamrater inte längre ville leka med dem kände mödrar ett ansvar att hålla barnet 
sällskap, vilket påverkade det sociala livet (Taleghani et al., 2012). När föräldrar inte kunde 
träffa de personer de helst ville vara med, såsom familj, vänner och släktingar, kände de sig 
ensamma (Björk et al., 2005). 

       4.2 Påverkan på familjelivet 
Föräldrar upplevde att det dagliga familjelivet påverkades av sjukhusbesök och rutiner samt 
kretsade kring barnets sjukdom (Björk et al., 2005; Brody & Simmons, 2007; Enskär et al., 
2011; Mckenzie & Curle, 2011; Schweitzer et al., 2012; Shortman et al., 2012; Soanes et al., 
2009). Efter barnets diagnos upplevde föräldrar att de fick en annorlunda syn på livet. De 
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började fundera över vad som var viktigt i livet och fastställde nya prioriteringar och 
värderingar. Familjen var nu viktigare än tidigare (Brody & Simmons, 2007; Björk et al., 
2005; Enskär et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Föräldrar kunde inte förstå hur arbetet 
varit en sådan betydande del av livet tidigare. De började oroa sig över saker de tidigare inte 
gjort, som exempelvis de andra friska barnen (Björk et al., 2005). De upplevde att livet 
skiftade, det som förr var ovanligt var nu det vanliga vilket medförde en förändring i 
familjelivet (Björk et al., 2005; Brody & Simmons, 2007). Att ta hand om det sjuka barnet 
upplevdes som ett heltidsarbete (Björk et al., 2005). Föräldrar upplevde att syskonen 
negligerades bland annat på grund av att de var tvungna att spendera mer tid på sjukhuset med 
sitt sjuka barn (Björk et al., 2005; Enskär et al., 2011; Soanes et al., 2009; Taleghani et al., 
2012). Mödrar upplevde att syskonen kände avundsjuka då de fick mindre uppmärksamhet 
(Shortman et al., 2012). Föräldrar upplevde att relationen till partnern förändrades, de levde 
tillsammans men inte som ett par (Björk et al., 2005). Samtidigt uttryckte fäder att 
relationerna i familjen och till sin partner stärktes under barnets sjukdom (Brody & Simmons, 
2007). De som upplevde starkare familjesammanhållning mådde bättre och kände sig mindre 
ensamma än föräldrar som inte upplevde det (Maurice-Stam, Oort, Last & Grootenhuis, 
2007).   

          4.2.1 Förändrad föräldraroll 
Barnets diagnos gjorde att de plötsligt kände sig som nybörjare, både vad gällde sjukdomen 
och rollen som förälder (Björk et al., 2005). Fäder upplevde förändringar i personlighet och 
föräldraskap. Då de insåg hur snabbt livet kan förändras (Brody & Simmons, 2007), blev det 
viktigare för dem att stödja och spendera tid med barnet efter diagnos och under behandling 
(Brody & Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012). Föräldrar till barn i livets slutskede 
upplevde att föräldraskapet föll isär då barnet var nära döden. De som endast hade ett barn 
ansåg att de inte längre skulle vara föräldrar när barnet hade dött (Kars et al., 2011). Trots att 
det var tungt kände de ett ansvar att behålla stabilitet och hålla skenet uppe för barnets skull 
(Shortman et al., 2012; Kars et al., 2011). Rutiner i det dagliga livet gav föräldrar stabilitet 
och en kraft att orka med de svåra arbetsuppgifter föräldraskapet nu krävde. Samtidigt 
upplevde de svårigheter att finnas där för barnet och på samma gång hantera sina egna 
känslor. Även om de inte kunde förhindra att barnet skulle dö, upplevde de att de var mer 
kapabla än någon annan att ge sitt barn säkerhet, bekvämlighet och kärlek eftersom det var 
deras unika position. För att skydda sina egna känslor beskrev de stunder när de bytte sin 
föräldraroll till en ”coachroll”. Föräldrar upplevde att en viktig del i föräldraskapet var att 
vara där för och skydda barnet från hotfulla situationer. De kände att de misslyckades då de 
inte kunde skydda barnet från döden (Kars et al., 2011). När barnet avslutat behandlingen 
upplevde föräldrar känslor av att vara oförberedda och förvirrade. De försökte, men tyckte det 
var svårt att återgå till ett normalt familjeliv med normala föräldraroller, eftersom de vant sig 
vid sjukhusets rutiner och sina roller i den miljön (Mckenzie & Curle, 2011). 

       4.3 Upplevelser av stöd 
Föräldrar upplevde stödet som en betydande del. De upplevde att de fick stöd från olika håll 
(Schweitzer et al., 2012; Brody & Simmons, 2007; Enskär et al., 2011). Oavsett var stödet 
kom ifrån var det tydligt att det spelade en viktig roll för styrkan (Brody & Simmons, 2007). 
Fäder som fick socialt stöd upplevde positiva känslor (Maurice-Stam et al., 2007). 

          4.3.1 Stöd från sjukvården 
Föräldrar berömde stödet de fick från sjukvården, de tyckte att vårdpersonalen var fantastiska. 
Vårdteamet tog över en del av kontrollen och ansvaret vilket gjorde att några av de 
påfrestningar föräldrarna mötte minskade (Mckenzie & Curle, 2011). De uttryckte känslan av 
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att inte ha kontroll över situationen, men kände ändå en trygghet i att vara nära människor 
som hade kunskap (Björk et al., 2005; Mckenzie & Curle, 2011). Fäder upplevde att 
vårdteamet var en viktig källa till socialt stöd. De upplevde vårdteamet som professionella, 
medkännande och ärliga (Brody & Simmons, 2007). Mödrar kände lättnad då de var nöjda 
med sjukvården. De upplevde att vården var välorganiserad och att de kunde ställa frågor utan 
att känna sig ”dumma” (Shortman et al., 2012).  

Föräldrar till barn som avslutat behandlingen upplevde en känsla av övergivenhet från 
sjukvården, jämfört med den aktiva behandlingsfasen. De uttryckte att de var tvungna att 
hantera svåra känslor på egen hand. De beskrev hur de hade fått mycket stöd innan, och nu 
var de plötsligt lämnade ensamma. Känslor av att vara oförberedd uppkom då de inte fick 
någon vägledning om hur det skulle vara efter avslutad behandling. (Mckenzie & Curle, 
2011).  Föräldrar som fick reda på att barnet inte kunde botas upplevde att besluten om 
barnets resterande liv överlämnades till dem. De upplevde att sjukvården slutade ge 
vägledning om barnets bästa och uttryckte en besvikelse över att tvingas förlita sig på sig 
själva (Kars et al., 2011).  

          4.3.2 Stöd från andra 
Stöd från familj och vänner upplevdes som viktigt och var uppskattat. Föräldrar ansåg att de 
fanns där för dem (Björk et al., 2005; Brody & Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012; 
Shortman et al., 2012). Även om stödet från familj och vänner upplevdes som en betydande 
del kände föräldrar att det ökade kraven på dem. Att ha någon omkring sig som ville hjälpa 
till kunde upplevas som ett hinder och ett orosmoment (Mckenzie & Curle, 2011). 

Föräldrar kände ensamhet när de inte hörde från familj och vänner som de förväntat sig 
(Björk et al., 2005; Maurice-Stam et al., 2007). De uttryckte att de inte fick tillräckligt med 
stöd från familj och vänner, de kände det som om människor undvek dem (Taleghani et al., 
2012). Trots tacksamhet för familjens stöd, upplevdes det inte alltid positivt. En mor berättade 
hur hon verkligen behövde sin svärmor en kväll när hon kom hem från sjukhuset, ledsen och 
upprörd. Hon upplevde att hon inte fick stödet hon förväntat sig, då svärmodern själv inte 
ville bli ledsen eller göra situationen värre (Shortman et al., 2012).   

Stöd från arbetsplatsen var en annan viktig faktor, bland annat på grund av möjligheten till 
flexibla arbetstider, som medförde att föräldrar kunde vara med barnet på sjukhus (Brody & 
Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012). Då arbetsgivare tillät fäder att ta ledigt från jobbet 
utan att förlora det, gavs möjligheten att försörja sin familj känslomässigt och ekonomiskt, 
vilket var viktigt för att kunna finansiera barnets behandling (Brody & Simmons, 2007). 
Föräldrar oroade sig för hur barnets sjukdom skulle påverka skolgången med långa perioder 
borta från skolan. De uttryckte en tacksamhet och lättnad när lärarna var förstående. 
(Schweitzer et al., 2012; Shortman et al., 2012). Fäder upplevde ett stöd från samhället 
ekonomiskt, genom donationer av materiella ting, mat och känslomässigt stöd.  Stödet gjorde 
att de kunde fortsätta vara psykiskt starka och ta bättre hand om familjen (Brody & Simmons, 
2007). 

       4.4 Kommunikation med sjukvården 
Föräldrars upplevelser av vården påverkades starkt av hur välorganiserad den var. De 
uttryckte att de skulle velat ha en kontaktperson som funnits tillgänglig för att hjälpa dem 
igenom den svåra tiden i livet (Soanes et al., 2009). Föräldrar upplevde att de var nöjda med 
vården, men tiden innan diagnosen ställdes och väntetider under pågående behandling 
upplevdes mindre positivt. Avsaknaden av en plan för dagen upplevdes också som mindre 
positivt, då de inte visste hur länge varje besök skulle pågå (Björk et al. 2005; Brody & 
Simmons, 2007; Soanes et al., 2009). Föräldrar upplevde att läkarna givit barnet rätt 
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behandling, att personalen var kunnig och förstod föräldrarnas och barnets behov (Enskär et 
al., 2011). 

Föräldrar upplevde kontinuerlig information kring sjukdomen, vården av barnet samt 
utvecklingen av barnets tillstånd som viktigt (Brody & Simmons, 2007; Shortman et al., 2012; 
Soanes et al., 2009).  De upplevde att de hade fått tillräcklig information för att kunna hantera 
situationen (Enskär et al., 2011). Samtidigt beskrev föräldrar att de upplevde mängden och 
nivån på informationen som för låg. De kände att vårdpersonalen gjorde ett antagande om 
deras kunskapsnivå, vilket ledde till att de inte fick den information de ville ha. Allt det här 
resulterade i en frustration, oro och förvirring. De beskrev en känsla av att vara vilsen och 
utom kontroll i början av behandlingen, då de inte visste vilka som kunde hjälpa dem, hur 
sjukhusen arbetade eller vad som skulle hända härnäst (Soanes et al., 2009). 

Föräldrar upplevde att de var viktigt att kunna ställa professionella frågor om barnets tillstånd. 
De upplevde muntlig och skriftlig information som fördelaktigt men ibland fann de att det var 
svårt att ta till sig den (Shortman et al., 2012). De beskrev att sjuksköterskorna var bra på att 
berätta och förklara vad som skulle ske, och gav även ut broschyrer och tips på webbsidor 
vilket upplevdes som hjälpsamt och positivt (Björk et al., 2005; Shortman et al., 2012). En del 
föräldrar upplevde det dock skrämmande att på egen hand söka information på internet. De 
uttryckte en önskan om att vårdpersonalen rekommenderat tillförlitliga webbsidor (Soanes et 
al., 2009). Föräldrar beskrev hur det ibland var svårt att förstå informationen då situationen 
upplevdes kaotisk. De upplevde att känslan av kaos och ensamhet ökade när vårdpersonal var 
stressade, inte gav kontinuerlig information och när den var otydlig. Föräldrar upplevde att 
när de varit på avdelningen en längre tid antog personalen att de redan visste allting, och fick 
därmed inte den uppmärksamhet de behövde (Björk et al., 2005).  

Föräldrar upplevde att kommunikationen var oerhört viktigt för dem, särskilt när det avsåg 
barnets diagnos och behandling. De värdesatte att läkarna var rak på sak och ärliga i 
förklaringar om barnets sjukdom samt var villiga att svara på frågor. En far upplevde att 
vårdpersonalen främst kommunicerade med kvinnan i rummet oavsett vem som var den 
primära vårdnadshavaren. Han uttryckte att de borde förbättra sin kommunikation med 
föräldrar genom att involvera båda parter lika mycket (Brody & Simmons, 2007). Mödrar 
upplevde att vårdpersonal ibland pratade ”över huvudet” på dem och använde medicinsk 
terminologi som var svår att förstå. Det ledde till en känsla av maktlöshet (Shortman et al., 
2012). Kommunikationen upplevdes som mest effektiv när alla sjukhus, avdelningar och 
personalen informerades om och samarbetade kring barnet (Soanes et al., 2009). 

       4.5 Inställningar till livet och framtiden 
Föräldrar upplevde att det var lättare att hantera barnets sjukdom genom att bevara eller skapa 
ett framtidsperspektiv med barnet (Kars et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). De fann det 
ibland svårt att planera ett framtidsperspektiv som aldrig skulle bli av, men det var ett sätt för 
dem att få behålla barnet och hålla sitt framtidsperspektiv vid liv (Björk et al., 2005; Kars et 
al., 2011). Samtidigt berättade föräldrar om framtidsutsikterna som förlorade. Barnet skulle 
aldrig få uppleva sin skolgång, första kärlek eller få egna barn. De upplevde därmed att de 
inte bara förlorade barnet, utan också en del av sig själva (Kars et al., 2011). Att se barnet bli 
bättre och återgå till en viss normalitet i det dagliga livet upplevdes glädjande (Schweitzer et 
al., 2012).  

Föräldrar upplevde att den religiösa övertygelsen och tron på Gud var tröstande och stödjande 
under den här perioden i livet. De upplevde att relationen med Gud gav en försäkran om att 
allt skulle bli bra (Brody & Simmons, 2007; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012). 
För föräldrar vars barn vårdades i livets slutskede var det tröstande att känna att barnet 
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kommer att vara hos Jesus efter bortgången (Kars et al., 2011). Föräldrar i Iran och Australien 
lade sitt hopp i Guds händer, då de upplevde Guds makt att läka som mer effektiv än 
sjukvården (Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012). Vidare beskrev föräldrar i Iran 
hur de kände ett hopp om att Gud mirakulöst skulle bota barnet (Taleghani et al., 2012). 

          4.5.1 Ha en positiv inställning och leva i nuet 
Föräldrar upplevde att en positiv inställning hjälpte dem att hantera sjukdomen (Björk et al., 
2005; Brody & Simmons, 2007; Enskär et al., 2011; Kars et al., 2011; Maurice-Stam et al., 
2007; Mckenzie & Curle, 2011; Taleghani et al., 2012). En positiv inställning medförde 
minskade känslor av rädsla och maktlöshet (Björk et al., 2005). De upplevde det lättare att ha 
en positiv inställning och behålla lugnet genom att tänka att andra befann sig i samma 
situation, eller hade det värre (Björk et al., 2005; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 
2012). Föräldrar upplevde att de kunde leva i en positiv stämning så länge barnet njöt av livet 
och visade glädje. Det gjorde att de kunde glömma hotet om förlust och död. De upplevde 
positivitet genom att se barnet delta i normala, vardagliga aktiviteter som exempelvis leka 
med vänner och laga mat tillsammans (Kars et al., 2011). Föräldrar upplevde att de mådde 
bättre psykiskt om de hade en positiv inställning till barnets sjukdomsförlopp. Mödrar som 
trodde sig ha kontroll över situationen kring sitt sjuka barn upplevde mer positiva känslor 
(Maurice-Stam et al., 2007). Föräldrar upplevde att humor hjälpte dem att ha en positiv 
inställning, även när det var som svårast (Shortman et al., 2012). 

Föräldrar upplevde att de fick en förändrad syn på livet, började värdesätta vad som var 
viktigt för dem och ville göra det bästa av livet (Schweitzer, 2012; Shortman et al., 2012). De 
upplevde att de ville göra det mesta av varje ögonblick, när de blev medvetna om hur skört 
livet var. Upplevelsen av att leva med ett barn med cancer utvecklade en förnyad känsla av 
vad det innebar att vara lycklig (Schweitzer, 2012). Föräldrar till barn i livets slutskede 
upplevde det lättare att begränsa sina perspektiv till att leva i nuet och inte tänka på framtiden 
(Kars et al., 2011). Att ta tag i varje svår situation när de uppstod upplevde föräldrar lättare att 
hantera, än tanken att de kunde uppstå längre fram. Genom att ta en dag i taget upplevde 
föräldrar att de hade kontroll och på så sätt minskade känslan av kaos (Björk et al., 2005). 
Även rädslan för återfall minskade genom att ta en dag i taget (Mckenzie & Curle, 2011). 

       4.6 Resultatsammanfattning 
När ett barn i familjen drabbades av cancer upplevde föräldrar att  livsvärlden föll samman 
och de förlorade fotfästet i livet. Diagnosen förde med sig en rädsla att förlora barnet. Känslor 
av maktlöshet uppstod då föräldrar upplevde att de inte kunde påverka situationen de befann 
sig i. De upplevde att det dagliga familjelivet påverkades av sjukhusbesök och rutiner samt 
kretsade kring barnets sjukdom. Föräldrar upplevde att livet skiftade, det som förr var 
ovanligt var nu det vanliga vilket medförde en förändring i familjelivet. De upplevde 
svårigheter att finnas där för barnet och på samma gång hantera sina egna känslor. Även om 
föräldrar inte kunde förhindra att barnet skulle dö, upplevde de att de var mer kapabla än 
någon annan att ge barnet säkerhet, bekvämlighet och kärlek eftersom det var deras unika 
position. En viktig del i föräldraskapet som upplevdes var att vara där för och skydda barnet 
från hotfulla situationer. De upplevde stödet som en betydande del och att de fick stöd från 
olika håll. En del föräldrar upplevde dock att de inte fick tillräckligt med stöd från familj och 
vänner, vilket medförde att de kände sig ensamma. Föräldrar upplevde att de var nöjda med 
vården, men tiden innan diagnosen ställdes och väntetider under pågående behandling 
upplevdes mindre positivt.  Föräldrar upplevde kommunikation och kontinuerlig information 
kring barnets sjukdom som viktigt. De upplevde det lättare att hantera barnets sjukdom bland 
annat genom att bevara eller skapa ett framtidsperspektiv med barnet, ha en positiv inställning 
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och leva i nuet. Föräldrar upplevde att tron på Gud var tröstande och gav dem hopp.  
 

5. Diskussion 

       5.1 Metoddiskussion 
En litteraturstudie genomfördes där tidigare empiriska studier har beskrivits och 
sammanställts (Forsberg & Wengström, 2013). Då intervjuer och enkätstudier inte får göras 
på anhöriga enligt Örebro Universitet, var en litteraturstudie relevant för att besvara syftet. 

För att få fram ett så brett urval av artiklar som möjligt, gjordes sökningen i tre databaser: 
Medline, CINAHL och PsycInfo. Genom att söka i flera databaser som har fokus i 
omvårdnad, kan arbetets trovärdighet stärkas, då chansen att hitta relevanta artiklar ökar 
(Henricson, 2012). 

En svaghet kan vara att ordet ”experience” inte användes, då det inte är ett ämnesord. 
Eftersom fritextsökning bör undvikas användes inte ordet, vilket kan ha resulterat i att 
relevanta artiklar missats. Författarna ville använda sig av en specialiserad sökning, men om 
ett för få antal träffar uppkommit, skulle fritextsökning utförts istället. Synonymer användes 
till en del ämnesord, vilket kan ses som en styrka då det breddar sökningen. Enligt Karlsson 
(2012) handlar informationssökning om att finna en balans mellan hög specificitet och hög 
sensitivitet. Det innebär att vilja ha en balansgång mellan ett hanterbart antal träffar och 
antalet relevanta träffar som kan ha missats. Genom att använda den booleska operatorn OR 
breddades sökningen, vilket gav högre sensitivitet. Den booleska operatorn AND användes 
för att öka träffsäkerheten och begränsa sökningen, vilket gav högre specificitet (ibid.). 

Sökningen begränsades till artiklar publicerade de senaste tio åren. Det kan ses som en styrka 
då relevant och aktuell forskning hittades som samtidigt täckte en längre tidsperiod. 
Begräsningen 2004-2014 sattes då det inte fanns publicerade artiklar från 2015. Det har 
diskuterats i efterhand om åldersbegränsningen 0-17 år i PsycInfo påverkade sökträffarna 
negativt, då databasen inte kan veta om det var föräldrarna eller barnen författarna syftade på. 
Ett bättre val kunde varit att använda ordet ”Child” som fritextsökning. 

Litteraturöversikter exkluderades eftersom de är sekundärkällor som redan tolkats och 
analyserats av andra forskare. Därmed har endast primärkällor, det vill säga orginalstudier, 
inkluderats i studien (Polit & Beck, 2010).  

Författarna valde att ha familjers upplevelser som ett inklusionskriterie då föräldrar är en del 
av familjen, och därmed missades inga relevanta studier. I en av studierna (Björk et al., 2005) 
intervjuades alla medlemmar i familjen. I vissa delar av resultatet framgick det inte vilken 
medlem i familjen som svarat, då forskarna använde sig av ordet ”familjemedlemmar”. 
Författarna valde att inkludera studien då de ansåg att när ordet ”familjemedlemmar” 
användes, svarade det för hela familjen och därmed även föräldrars upplevelser.  

En styrka kan vara att det var jämnt könsfördelat i studierna. I en studie (Brody & Simmons, 
2007) intervjuades enbart fäder och i en (Shortman et al., 2012) enbart mödrar. I resterande 
studier intervjuades cirka hälften av vardera. Det kan ses som en styrka eftersom både 
mödrars och fäders perspektiv framkommer.  

I litteraturstudien inkluderades åtta kvalitativa och två kvantitativa studier. Fördelen med 
kvalitativa studier är att det är ett litet antal deltagare, vilket ger en djupare förståelse för 
personens subjektiva upplevelser, medan kvantitativa studier har fler deltagare och därmed fås 
en större bredd (SBU, 2014). En av de kvantitativa studierna (Maurice-Stam et al., 2007) var 
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en longitudinell studie som följde föräldrar till barn i remission under en femårsperiod, med 
upprepade mätningar. På grund av att många barn fick återfall under studiens gång, gav det ett 
stort internt bortfall och bortfallsförfarandet var otydligt beskrivet. De som fick återfall 
exkluderades vid tidpunkten för återfallet. En styrka kan vara att bortfallet diskuterades av 
forskarna. Data som samlades in innan bortfallet var fortfarande användbart och därför 
påverkades inte resultatet enligt forskarna. 

Artiklarna som inkluderades i studien genomfördes i olika länder och världsdelar, som 
Europa, Asien, Nordamerika och Australien. Det kan ses både som en styrka och en svaghet. 
Att inkludera artiklar från olika länder bidrar med mångfald men sjukvårdssystemen kan se 
olika ut, vilket kan påverka resultatets tillämpbarhet i Sverige (Henricson, 2012). Även 
religion och tro varierar. Det kunde ses att föräldrars upplevelser generellt sett inte skiljer sig 
åt beroende på var i världen studierna genomfördes. Det som skiljde sig åt var vissa aspekter 
av sjukvården samt religiösa övertygelser.  

Samtliga studier granskades av författarna var och en för sig men samtidigt, för att sedan 
jämföras. Det gjordes för att se om granskningarna uppfattades likvärdigt, vilket kan ses som 
en styrka då det stärker pålitligheten (Henricson, 2012).  

Författarna har tagit hänsyn till studiernas etiska aspekter för att följa gällande etiska 
principer. All data i resultatet presenterades utan förvrängning och inget som svarade mot 
syftet exkluderades. Etiska överväganden gjordes utifrån att resultatet i litteraturstudien skulle 
öka kunskapen och förståelsen inom ämnet, vilket gagnar individen, sjuksköterskan och 
samhället (Kjellström, 2012).  

Data anlyserades med hjälp av en innehållsanalys, författarna anser att det var en bra metod 
för att systematiskt dela in materialet och lätte identifiera mönster och teman. Analysen 
skedde induktivt, då författarna inte utgick från någon hypotes eller teori om att föräldrar som 
lever med ett barn med cancer upplever det på ett visst sätt.  

       5.2 Resultatdiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 
med cancersjukdom. Huvudfynden diskuteras med utgångspunkt från föräldrars upplevelser.  

Resultatet visar att föräldrar upplevde att livsvärlden föll samman när barnet fick diagnosen. 
De upplevde förnekelse till en början, vilket även nämns av Enskär (1999). Förnekelse kan 
vara ett sätt för föräldrar att orka stödja barnet (Smith, 2014). Föräldrar kan ha skuldkänslor 
och tron att diagnosen beror på något de har gjort. De letar ofta efter orsaker till varför det har 
hänt just dem, för att försöka förklara diagnosen (Enskär, 1999; Gibbins, Steinhardt & 
Beinart, 2012; Young, Dixon-Woods & Heney, 2002). Därför att det viktigt att berätta att det 
inte är någons fel och att sjukdomens orsak är okänd (Enskär, 1999). Likväl som det är viktigt 
att upprepa information för att den verkligen ska fastna, är det viktigt att upprepa att 
sjukdomen inte är någons fel. Här kan sjuksköterskan göra skillnad genom att försöka få 
föräldrar att inse att sjukdomen inte beror på dem. Att få ett cancerbesked är tufft nog, så att 
känna skuld kan förvärra situationen ytterligare och göra den svårare att hantera.    

Resultatet visar att föräldrar upplevde att familjelivet förändrades och ett bifynd som hittades 
var att syskonen åsidosattes. Syskonen får ofta mindre uppmärksamhet och känner sig därmed 
utanför (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009; Enskär, 1999). Det är lätt hänt att syskonen blir 
åsidosatta när ett barn i familjen får cancer, men det är viktigt att både det sjuka barnet och 
syskonen får lika mycket uppmärksamhet och tid av föräldrarna (Hagelin, 2008). Föräldrar 
upplever det svårt att ge känslomässigt stöd till andra barn i familjen (Svavarsdottir, 2005). 

javascript:__doLinkPostBack\('','ss~~AR%20%22Heney%20D%22%7C%7Csl~~rl',''\);
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Resultatet visar även att förändringar i föräldrarollen och relationen till sin partner uppstod. 
Vissa upplevde att relationen stärktes och en del att de gled isär. Det är inte ovanligt att 
relationsproblem uppstår inom familjen, det kan hända att föräldrar glider isär. Dock kan de 
också känna att relationerna stärks (Enskär, 1999; Gibbins et al., 2012). Det är viktigt att inom 
familjefokuserad omvårdnad identifiera och uppmärksamma, inte enbart barnets behov, utan 
också föräldrarnas och syskonens (Neil & Clarke, 2010). Det är viktigt att familjen ses som en 
enhet där ingen hamnar utanför. Sjuksköterskan kan, om det upplevs att behovet finns, 
erbjuda samtalsstöd för hela familjen. Samtalsstöd kan leda till att familjen får en bättre 
sammanhållning, genom att varje medlem får komma till tals och berätta om sina känslor. På 
så sätt kanske de förstår varandra bättre och relationerna kan stärkas.   

Resultatet visar att en betydande del som föräldrar upplevde var stödet de fick från olika håll. 
Forskning visar att föräldrar uppskattar stöd från olika håll då det ger dem trygghet och hopp 
(Gibbins et al., 2012). Det är viktigt att ge föräldrar stöd för att dem i sin tur ska klara av att 
stödja barnet, men också för att kunna stödja varandra. I resultatet framgår det att föräldrar 
upplevde att de hade fått mycket stöd från sjukvården under behandlingens gång, men att de 
övergav dem efter avslutad behandling. Föräldrar beskriver att de efter avslutad behandling 
känner sig oförberedda på de utmaningar som de kan möta. Många känner en oro över att 
lämna tryggheten på sjukhuset och klara sig på egen hand. Därför är det är viktigt att ge 
information och känslomässigt stöd även efter avslutad behandling (Hagelin, 2008). I 
bakgrunden framkommer det att hur väl sjuksköterskan kan vårda och stödja familjen 
påverkas av relationen de har till varandra. Sjuksköterskor upplever att ju bättre de känner 
familjen desto bättre stöd kan dem ge. Relationer och interaktioner mellan familjen och 
vården, samt inom familjen är även en viktig del i familjefokuserad omvårdnad. Eftersom 
föräldrarna är sårbara och situationen är känslosam är det viktigt att de har en eller några få 
sjuksköterskor som vårdar dem. Genom att få ett starkare band till några kan det vara lättare 
att känna tillit och trygghet än att träffa olika personal varje dag. Den eller de sjuksköterskor 
som familjen har en bra relation till kan vara ett fortsatt stöd även efter avslutad behandling. 
Det är viktigt att de inte känner sig bortglömda bara för att behandlingen är avslutat, för även 
om den är det praktiskt, är den inte det mentalt.   

Föräldrar upplevde att informationen från och kommunikationen med vårdpersonalen var en 
betydande del i vården kring barnet. En del föräldrar beskrev att det var svårt att ta till sig 
informationen då situationen upplevdes kaotisk. Informationen bör ges både skriftligt och 
muntligt till föräldrar och måste upprepas flera gånger för att de ska förstå den (Enskär, 
1999). Litteraturstudien visar att informationen skiljer sig åt mellan olika länder. Svenska 
föräldrar uttryckte att de fått tillräckligt med information medan föräldrar i Storbritannien 
upplevde den som bristande. Brittiska föräldrar uttryckte en önskan om att få en 
kontaktperson som skulle fungera som en länk mellan dem själva och läkaren. Enligt Hagelin 
(2008) får familjer i Sverige en kontaktperson som oftast är en sjuksköterska, och enligt 
Socialstyrelsen (2013b) arbetar Regionala Cancer Centrum (RCC) för att varje patient ska få 
stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande. Den här aspekten av sjukvården skiljer 
sig alltså åt även fast båda länderna ligger i Europa. Möjligheten till en kontaktperson är 
positiv och en viktig del då det påverkar föräldrars upplevelser av sjukvården i stort, förutsatt 
att kontaktpersonen fungerar bra med familjen. Brist på information leder till en osäkerhet hos 
föräldrarna samt oro för barnets hälsotillstånd (Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Vidare 
visar resultatet att föräldrar upplevde kommunikationen som viktig och uppskattade när den 
var rak och ärlig. Även Hallström & Elander (2001) och Smith (2014) beskriver att föräldrar 
önskar att kommunikationen ska vara ärlig och tydlig. Samtidigt framkommer det i 
bakgrunden att sjuksköterskor upplever kommunikationen med föräldrar som den svåraste 
delen i vården av barnet. Här ses ett samband mellan att sjuksköterskor upplever 
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kommunikationen svår och att föräldrar upplever informationen bristfällig. Det är viktigt att ta 
reda på varför sjuksköterskor upplever såhär, eftersom information och kommunikation är en 
sådan viktigt del för föräldrar. Om föräldrar upplever att de fått den information de behöver, 
kan situationen upplevas mindre kaotisk och mer kontrollerad.  

I en studie framkom det att en far upplevde att när vårdpersonalen skulle kommunicera med 
föräldrarna vände dem sig främst till kvinnan, och uttryckte en önskan om att involvera båda 
föräldrarna lika mycket. En orsak till att en sådan situation uppstår kan vara samhällets syn på 
manliga och kvinnliga roller. Eriksson & Sandberg (2010) beskriver att kvinnor förväntas, 
precis som i barnomsorgen, ta hand om de sjuka i familjen. Att vårda sina anhöriga blir alltså 
beskrivet som en kvinnosyssla. Forskning visar att kvinnor känner sig tvingade att vara 
barnets primära vårdgivare (Neil & Clarke, 2010). Historiskt sett uppfattas kvinnan som den 
omvårdande i familjen. Mannen har setts som en familjeförsörjare och beskyddare som 
ansvarar för det praktiska (Enskär, 1999; Määttä & Öresland, 2009). Det är möjligt att det här 
synsättet på manligt respektive kvinnligt fortfarande lever kvar till viss del. Forskning visar 
att fäder upplever att vårdpersonal stärker de könsroller som finns i samhället genom att 
främst kommunicera med kvinnan, även när männen är närvarande (Gibbins et al., 2012; 
Young et al., 2002). Det kan förklaras av att vårdpersonal saknar erfarenhet av att bemöta 
fäder (Young et al., 2002). Resultatet visar att fäder upplevde diagnosen som chockerande 
men fokuserade snabbt på det praktiska kring sjukdomen. Forskning visar att fäder har en viss 
tendens att ta på sig traditionella könsroller och fokuserar på det praktiska för att distrahera 
sig från sina känslor (Gibbins et al., 2012). Resultatet och forskning visar att sjukvården 
fokuserar på modern i familjen vilket gör att fadern hamnar i bakgrunden. Inom 
familjefokuserad omvårdnad ska familjen ses som en enhet och ingen ska hamna i 
bakgrunden. Alla familjer ser olika ut och det är inte vår uppgift som sjuksköterskor att 
avgöra vilka som ingår i familjen och vem som är den primära vårdnadshavaren. 

       5.3 Slutsats 
Resultatet av studien visar att när ett barn drabbats av cancer förändras hela livssituationen för 
föräldrarna. Stödet upplevs som en betydande del men känslan av att vara oförberedd och 
övergiven efter avslutad behandling uttrycks. Därför är det viktigt att sjuksköterskan ger 
fortsatt stöd efter avslutad behandling då det upplevs bristfälligt. Hela familjen påverkas när 
barnet drabbas av cancer, syskon hamnar lätt i bakgrunden och relationsproblem i familjen 
kan uppstå. Att uppmärksamma hela familjens behov är viktigt då erfarenheten kommer vara 
med dem resten av livet. Det är även viktigt att ge rak och ärlig kommunikation/information 
samt bemöta föräldrar likvärdigt. 

       5.4 Kliniska implikationer 
Studiens resultat har bidragit med en beskrivning av hur föräldrar upplever att leva med ett 
barn med cancer. Det kan öka förståelsen för föräldrars upplevelser och hur det påverkar livet. 
Resultatet kan vara användbart för sjuksköterkor som arbetar med familjefokuserad 
omvårdnad hos föräldrar med barn med cancersjukdom.  

Det vore intressant att undersöka syskonens upplevelser och om sjukvården bemöter och 
behandlar mödrar och fäder olika, i andra aspekter än information och kommunikation. Ett 
förslag till fortsatt forskning kan vara att undersöka behovet av stöd föräldrar har efter 
avslutad behandling och hur det kan förbättras. 
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diagnos. 
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var att beskriva 
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välbefinnande, socialt liv, 
och vårdkvalitet hos 
föräldrar till barn med 
cancer. 
 
Att undersöka nivån och 
förekomsten av aspekterna 
bland föräldrar till barn 
under och utanför 
behandling. 
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mellan mödrar kontra 
pappor till barn under 
behandling samt mödrar 
kontra pappor till barn 
utanför behandling. 
 
Vilka aspekter av 
välbefinnande, socialt liv 
och vårdkvalitet som är 
relaterade till om föräldrar 
rapporterar livet 
tillfredsställande eller inte. 

Kvantitativ metod med deskriptiv och 
explorativ design 
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Inklusionskriterier: föräldrar som hade 
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Urval: Strategiskt urval 
 
Externt bortfall: 67 familjer 
 
Deltagare: 188 familjer, varav 
85 mödrar och 71 fäder till barn under 
behandling. 93 mödrar och 71 fäder till 
barn utanför behandling 
 
Datainsamlingsmetod: 
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Att klarlägga 
föräldrars upplevelser 
vid vård i hemmet för 
sitt barn med obotlig 
cancer och förbättra 
förståelsen av livets 
slutskede från 
föräldrarnas 
perspektiv. 

Kvalitativ metod med explorativ 
design 
 
Population: föräldrar från fem 
barnonkologiska center i Holland 
tillfrågades. 
 
Inklusionskriterier: föräldrar till barn 
i åldern 0-16 år med alla typer av 
cancer som vårdades i hemmet i ett 
palliativt skede och var 
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Exklusionskriterier: föräldrar till 
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Analysmetod: fenomenologisk metod  
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relevant och 
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datamättnad råder 
 
 

- Upplevelser av att se 
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föräldrarnas 
känslofunktioner 
under de första fem 
åren av 
kontinuerlig 
remission efter 
avslutad 
behandling  

I vilken 
utsträckning är 
hantering, 
familjefunktioner 
och socialt stöd 
associerat med 
föräldrars 
emotionella 
funktion under de 
första fem åren av 
kontinuerlig 
remission efter 
avslutad 
behandling för 
barncancer? 

Kvantitativ metod med explorativ design 

Population: föräldrar vars barn vårdades 
vid två holländska universitetssjukhus. 
164 familjer tillfrågades. 

Inklusionskriterier: ålder på barnen 1-
18 år, vara i fullständig remission, ha 
avslutat framgångsrik behandling högst 
två månader innan och skulle kunna 
slutföra frågeformulär på holländska. 

Exklusionskriterier: föräldrar vars barn 
hamnat i recidiv exkluderades från 
studien vid tidpunkten för recidivet.  

Urval: strategiskt urval 

Externt bortfall: 30 familjer  

Deltagare: 130 familjer, varav 122 
mödrar och 109 fäder 

Datainsamlingsmetod: fyra 
frågeformulär och två skalor användes. 

Analysmetod: Statistisk analys 

Bedömd kvalitet: 

medel 

Styrkor: tydlig 
patientkarakteristik
a, representativt 
urval, tydlig 
datainsamlings- 
och analysmetod. 

Svagheter: stort 
internt bortfall samt 
otydligt 
bortfallsförfarande 

- Upplevelser av starkare 
familjesammanhållning 
gjorde att föräldrar mådde 
bättre samt kände sig 
mindre ensamma  

- Föräldrar upplevde 
positiva känslor vid stöd 
och kände sig ensamma 
vid brist på stöd 

- Föräldrar upplevde att en 
positiv inställning hjälpte 
dem att hantera 
sjukdomen och gav dem 
bättre psykisk hälsa 
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Att undersöka 
föräldrars 
upplevelse av 
avslutad 
behandling för 
barncancer och 
syftar till att 
utveckla en 
teoretisk 
förståelse av 
övergången 

Kvalitativ metod med explorativ design 

Population: föräldrar vars barn har 
genomgått behandling i sydvästra England. 

Inklusionskriterier: Föräldrar till barn 
mellan 5-18 år, som avslutat sin behandling 
för 0-12 månader sedan vid rekrytering. 
Föräldrarna skulle ha full utbildning, barnen 
skulle bo hemma och behandlingen skulle 
vara den första. Förstå och tala flytande 
engelska. 

Exklusionskriterier: befintlig psykisk 
sjukdom hos föräldrar eller barnet, 
inlärningssvårigheter hos föräldrarna, barn 
som recidiverat, behandlas utanför sydvästra 
England.  

Urval: strategiskt urval 

Deltagare: sex familjer, varav fem fäder 
och sex mödrar 

Datainsamlingsmetod: semi-strukturerade 
intervjuer 

Analysmetod: Grounded Theory 

Bedömd 

kvalitet: medel 

Styrkor: tydlig 
patientkarakteris
tika, tydlig 
datainsamling, 
analys och 
resultat. Inget 
bortfall 

Svagheter: 
ingen 
datamättnad 
råder, 
urvalsförförande
t otydligt  

- Rädsla för återfall, 
sjukdomen kommer alltid 
att finnas med dem 

- Upplevde att familjelivet 
påverkades 

- Svårt att återgå till 
normala föräldraroller 

- Upplevde stödet från 
sjukvården som bra under 
behandlingen men bristande 
efter. Känslor av att vara 
oförberedd uppkom 

- Stödet från andra kunde 
upplevas som ett 
orosmoment 

- De upplevde att en positiv 
inställningen hjälpte dem 
att hantera sjukdomen 

- Ta en dag i taget 
minskade rädslan för 
återfall  
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Att undersöka 
erfarenheter från 
föräldrar som har 
ett barn med en 
livshotande 
sjukdom. 

Kvalitativ metod explorativ design 

Population: föräldrars vars barn 
vårdades på pediatriska 
hematologionkologiska enheten på ett 
sort sjukhus på Australiens södra kust. 
30 familjer tillfrågades. 

Inklusionskriterier: föräldrar som 
hade ett barn i ålder 8-17 som 
diagnostiserats med cancer eller 
cancerrelaterad sjukdom. Föräldrarna 
var tvungna att ge sitt informerade 
samtycke och vara engelsktalande. 

Urval: strategiskt urval 

Externt bortfall: 21 familjer  

Deltagare: nio familjer, varav nio 
mödrar och två fäder.   

Datainsamlingsmetod: semi-
strukturerade intervjuer  

Analysmetod: tolknings- 
fenomenologisk analys 

Bedömd kvalitet: medel 

Styrkor: tydlig 
patientkarakteristika, 
relevant urval, 
urvalsförförande, 
datainsamling, analys 
och resultat tydligt 
beskrivet. 

Svagheter: ingen 
datamättnad råder, stort 
externt bortfall 

- Livsvärlden föll 
samman, känslor som 
chock, djup sorg och 
förnekelse uppstod 

- Upplevde att familjelivet 
påverkades och de fick en 
förändrad syn på livet 

- Stödet upplevdes viktigt 
och att spendera tid med 
barnet 

- Gud upplevdes tröstande 

- Skapa/bevara ett 
framtidsperspektiv gjorde 
att föräldrar upplevde det 
lättare att hantera barnets 
sjukdom 
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caring for a child with a 
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Child: Care, Health & 
Development 
 
Storbritannien 
 
2012 
 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka effekten på 
huvudvårdnadshavaren i 
familjen av att ha ett barn 
med hjärntumör 
 
Beskriva mödrars 
upplevelser av att hantera 
barnets sjukdom 
inklusive personliga 
hinder och styrkor 
 
Identifiera orsakerna till 
stress och vad/vilka som 
är ett stöd 

Kvalitativ metod med explorativ 
och deskriptiv design 
 
Population: Mödrar som 
ingick i en longitudinell studie 
om utfallet efter diagnos av 
hjärntumör hos barn. Sex mödrar 
tillfrågades. 
 
Exklusionskriterier: barn som 
dog under den longitudinella 
studien, mödrar som inte 
godkände informerat samtyckte. 
 
Urval: bekvämlighetsurval 
 
Deltagare: sex mödrar 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Analysmetod:  
Innehållsanalys 

Bedömd kvalitet: 
medel 
 
Styrkor: tydlig 
patientkarakteristika, 
relevant urval, inget 
bortfall, 
datainsamlinganalys 
och resultat tydligt 
beskrivet 
 
Svagheter: ingen 
datamättnad, inga 
inklusionskriterier, 
bekvämlighetsurval. 

-Mödrarna beskrev 
diagnosen som en chock, 
tätt följt av rädsla för sitt 
barns framtid 
 
-Ansvaret att vara 
en mor, visa sig stark för 
sina barn och ha en positiv 
syn 
 
-Stöd från familj, sjukvård 
och skola 
 
-Konflikt i familjen 
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European Journal of 
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Att få en förståelse 
för barnets och 
föräldrarnas 
uppfattning av 
nuvarande 
vårdtjänster på en 
regional cancerenhet 
i London, inklusive 
positiva erfarenheter 
och saker som måste 
förändras 
 
Att kartlägga de 
behov som barn med 
hjärntumörer och  
föräldrarna hade från 
diagnos till slutet av 
behandlingen. 

Kvalitativ metod med explorativ och deskriptiv 
design  
 
Population: Barn som genomgått primär 
behandling vid ett regionalt cancercentrum i 
Storbritannien och  föräldrarna blev tillfrågade 
 
Inklusionskriterier: barn mellan 4-16 år som 
genomgått behandling för hjärn- eller 
ryggmärgstumör. 
 
Exklusionskriterier: barn som avslutat 
behandling eller blivit palliativa. 
 
Urval: Strategiskt urval 
 
Internt bortfall: fyra familjer  
 
Deltagare: tio barn i ålder 5-13 år, fem flickor 
och fem pojkar. nio mödrar och nio fäder 
 
Datainsamlingsmetod: Har skett på olika sätt: 
Barn 6-12 år: ”rita och skriva teknik” 12 år och 
uppåt samt föräldrar: semistrukturerade 
intervjuer 
 
Analysmetod: Grounded Theory 

Bedömd kvalitet: 
medel 
 
Styrkor: relevant 
urval, 
datainsamling- och 
analysmetod tydligt 
beskriven, 
tydligt resultat 
 
Svagheter: ingen 
ålder på föräldrarna 
i studien, antal i 
populationen 
oklart. 
 

- Föräldrarnas 
livsvärld föll 
samman och en 
rädsla att förlora 
barnet 
- Känslor av ilska, 
stress, att vara utom 
kontroll och vilsna  
uppkom 
- Syskonen 
åsidosattes 
- Isolerade sig 
- Hela familjelivet 
påverkades 
- Informationen 
upplevdes 
betydande och 
bristande 
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Att beskriva 
föräldrars levda 
erfarenheter av 
att ha ett barn 
med cancer i 
Iran, samt 
undersöka 
föräldrars 
beskrivningar av 
situation som de 
befinner sig i.  

Kvalitativ metod med deskriptiv design 

Population: föräldrar till barn som vårdades 
på ett av de största regionala sjukhusen som 
erbjuder onkologisk vård i Iran.  

Inklusionskriterier: föräldrar till barn med 
blodcancer under tio år, som diagnostiserats 
minst tre månader innan, barnet skulle vara 
under behandling, föräldrar skulle vara 
villiga att uttrycka sina känslor och 
erfarenheter. 

Exklusionskriterier: barnet skulle inte ha 
några syskon med annan kronisk sjukdom. 
Föräldrar skulle inte ha någon historia av 
psykisk sjukdom. 

Urval: strategiskt urval.  

Deltagare: 15 föräldrar, varav fyra fäder 
och elva mödrar. 

Datainsamlingsmetod: ostrukturerade 
intervjuer 

Analysmetod: hermaneutisk 
fenomenologisk 

Bedömd kvalitet: 
hög 

Styrkor: inget 
bortfall, tydlig 
patientkarakteristik
a, strategiskt och 
relevant urval, 
datainsamling, 
analys och resultat 
tydligt  

Svagheter: dåligt 
beskrivet 
urvalsförfarande. 

- Upplevelser av 
skuldkänslor 

- Upplevelser av isolering 
och att syskonen 
åsidosattes 

- Brist på stöd från familj 
och vänner 

- Gud gav hopp och stöd 

- Upplevde att en positiv 
inställning hjälpte dem att 
hantera sjukdomen  

- Att tänka att andra 
befann sig i samma 
situation var lugnande   
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