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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige drabbas varje år cirka 500 barn av någon cancersjukdom. Trots att 75 

procent av de drabbade botas är cancer den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 0-15 år 

i Sverige. Barnets sjukdom drabbar hela familjen. I omvårdnadsarbetet är det av stor vikt att 

familjen ses i sin helhet.  

Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med en cancersjukdom. 

Metod: En strukturerad litteraturstudie med deskriptiv design och systematiska 

databassökningar. Innehållsanalys användes som analysmetod. 

Resultat: Föräldrarnas erfarenheter av beskedet att deras barn drabbats av en cancersjukdom 

upplevdes som en chock. Föräldrarnas erfarenheter var att deras livssituation och livsstil 

förändrades under barnets sjukdomstid samt att familjens ekonomi påverkades. Relationen 

mellan föräldrarna både stärktes och försvagades även förändringar i föräldraroller förekom. 

Föräldrarnas erfarenheter var att de hade ett ökat behov av stöd under sjukdomstiden. Stöd 

från familj, vänner, sjukvården och en stödjande arbetsplats behövdes. Information och 

kommunikation från sjukvårdspersonalen var en betydande faktor för vilket stöd föräldrarna 

upplevde från sjukvården Rädslan för återinsjuknande var ständigt närvarande, även efter 

avslutad behandling.  

Slutsats: Barnets sjukdom påverkar hela familjen och leder till förändringar i familjens 

livsstil, livssituation, föräldraroller och relationer. Hela familjen är i ett ökat behov av stöd 

under behandlingstiden men även efter avslutad behandling. 

 

Nyckelord: cancer, erfarenheter, familjefokuserad omvårdnad, föräldrar, stöd



 
 

Innehållsförteckning 

INLEDNING ............................................................................................................................. 3 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 3 

Barn ........................................................................................................................................ 3 

Cancer .................................................................................................................................... 3 

Konsekvenser av behandlingen ........................................................................................... 4 

Familjefokuserad omvårdnad ............................................................................................. 4 

PROBLEMFORMULERING ................................................................................................. 5 

SYFTE ....................................................................................................................................... 5 

METOD ..................................................................................................................................... 5 

Sökstrategi ............................................................................................................................. 6 

Urval ...................................................................................................................................... 7 

Värdering .............................................................................................................................. 7 

Etiska överväganden ............................................................................................................ 8 

Dataanalys ............................................................................................................................. 8 

RESULTAT .............................................................................................................................. 8 

Erfarenheter av upplevda känslor vid cancerbeskedet ..................................................... 8 

Livet förändras ..................................................................................................................... 9 

Förändrad livssituation .................................................................................................... 9 

Förändrad föräldraroll ..................................................................................................... 9 

Behov av stöd ...................................................................................................................... 10 

Stöd från familj och vänner ........................................................................................... 10 

Stöd från sjukvårdspersonal .......................................................................................... 10 

Stöd från arbetsgivaren .................................................................................................. 11 

RESULTATSAMMANFATTNING ..................................................................................... 11 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 11 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 11 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 13 

SLUTSATS ............................................................................................................................. 15 

KLINISKA IMPLIKATIONER ........................................................................................... 15 

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING ........................................................................ 16 

REFERENSLISTA ................................................................................................................. 22 

Bilagor



3 
 

INLEDNING 

Författarna till litteraturstudien har på olika sätt under sin studietid och sitt yrkesliv kommit i 

kontakt med flertalet barn som har en cancersjukdom. Författarna har upplevt att föräldrarnas 

beteende och reaktioner har haft stor påverkan på och har återspeglat barnets välmående. Det 

är av stor vikt för sjuksköterskan att ha kunskap om föräldrars erfarenheter av att leva med ett 

barn med en cancersjukdom.  

BAKGRUND 

Barn 

Förenta Nationernas konvention om barns rättigheter (FN, 2006) definierar barn som en 

människa som ännu inte fyllt 18 år och där barn mellan 13-18 år benämns tonåringar. Barn 

genomgår olika utvecklingsstadier i vilka barnets reaktioner och förmåga att förstå vad som 

händer utvecklas i takt med ökad ålder (Edwinson Månsson, 2000). Inom den svenska hälso- 

och sjukvården finns inga tydliga bestämmelser om vilka rättigheter barnen har 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 § har 

sjukvården ett ansvar att erbjuda den enskilde patienten individanpassad information och 

vården samt omvårdnaden ska utformas i samråd med patienten. Sjuksköterskan har som 

ansvar att säkerställa att varje enskild patient och dennes närstående har förstått given 

information (Socialstyrelsen, 2005). Enligt Förenta nationernas barnkonvention (FN, 2006) 

ska de beslut som fattas för ett barn tas med hänsyn till barnets bästa och i takt med barnets 

ålder och mognad ska barnets egna åsikter och önskemål om sin behandling tas i ett större 

beaktande och respekteras (FN, 2006; Föräldrabalken, SFS 1949:381 6 kap, 2§). 

Författarna till litteraturstudien har valt att benämna alla barn mellan åldrarna 0-18 år som 

barn. 

 

Tills det att barnet har fyllt 18 år är det vårdnadshavarna, biologiska- eller styvföräldrar som 

har ansvaret för barnet och de har skyldighet i att bestämma i frågor som rör barnet 

(Föräldrabalken, SFS 1949:381 6 kap, 2§). Föräldrarnas eller vårdnadshavarnas främsta 

uppgifter är att främja för sitt barns välfärd, stimulera barnets utveckling samt säkerställa 

barnets säkerhet och hälsa (Broberg, 2009; Folkhälsomyndigheten, 2004; Tamm, 2012). 

Vårdnadshavare definieras enligt nationalencyklopedin (2015) som ”förälder eller av domstol 

särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett barn”. Författarna 

till litteraturstudien har valt att definiera föräldrar som den person som är vårdnadshavare till 

barnet. 

Cancer  

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomstillstånd och kan uppstå var som 

helst i kroppen (Enskär, 1999). Kroppen består av miljarder celler som förökar sig genom 

delning och som självdör via apoptos (Ericson & Ericson, 2008). Vid cancer uppstår en 

okontrollerad celldelning där cellernas arvsmassa har muterats och inte kan genomgå apoptos 

varvid de muterade cellerna ansamlas och en tumör uppstår (Bruun Lorentsen & Grov, 2011; 

Ericson & Ericson, 2008). Tumörer kan antingen vara maligna eller benigna. Maligna tumörer 

har förmågan att tränga in i omkringliggande vävnad samt spridas till andra delar och organ i 

kroppen. Benigna tumörer växer utan att tränga in i omkringliggande vävnad och sprids inte 

vidare (Sand, 2007). 

 

Barn drabbas av andra cancersjukdomar än vuxna och sjukdomen är ofta av en aggressivare 

och mer snabbväxande karaktär. Leukemi och lymfom utgör tillsammans cirka 40 procent av 
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insjuknandena, hjärntumörer cirka 30 procent och övriga cancerformer utgör tillsammans 

resterande 30 procent. Leukemier är vanligast bland barn i småbarnsåldern medan 

hjärntumörer är lika vanligt förekommande bland tonåringar som hos de yngsta barnen 

(Enskär, 1999; Socialstyrelsen, 2013). 

 

År 2012 diagnotiserades 593 barn i Sverige med cancer (Socialstyrelsen, u.å.) och i England 

insjuknar varje år cirka 1 500 barn i någon form av cancersjukdom (Neil & Clarke, 

2010).  Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) uppskattar att det finns mellan 50-200 

miljoner barn i världen som lever med någon form av cancersjukdom. Trots att cirka 75 

procent av de drabbade barnen i Sverige och USA botas är cancer den vanligaste dödsorsaken 

bland barn i åldern 0-15 år i de båda länderna (Harrington, Kimball & Bean, 2009; 

Socialstyrelsen, 2013).   

 

Konsekvenser av behandlingen 

Behandlingen och vården av barnen sker på särskilda pediatriska- eller 

barnonkologiskaavdelningar. Behandlingstiden under en cancersjukdom kan variera från 

några månader till år, beroende på vilken typ av behandling som används (Björk, 2009). 

Behandlingsformerna varierar från kirurgi, cytostatika, strålning och benmärgstransplantation 

(Enskär, 1999; Hagelin, 2008).  Att genomgå de olika behandlingsmetoderna kan resultera i 

många olika biverkningar så som aptitlöshet, diarré, håravfall, illamående, kräkningar, 

obstipation, smärta, torra slemhinnor samt trötthet (Hagelin, 2008).  

 

Cytostatikabehandling leder till att antalet neutrofila vita blodkroppar i blodet minskar, vilket 

leder till ökad infektionskänslighet. Även trombocytvärdet kan sjunka i och med de olika 

behandlingarna och vilket medför en ökad blödningsbenägenhet (Bruun Lorentsen & Grov, 

2011). Konsekvenserna av de olika behandlingarna kan medföra en nedbromsning i barnets 

aktiva och sociala liv (Björk, 2009). För att minimera infektionsrisken under sjukhusvistelsen 

och behandlingstiden är det vanligt förekommande att barnen hålls isolerade på sina 

patientrum, vilket kan upplevas som ensamt och jobbigt för barnet (Enskär & Von Essen, 

2008; Moody, Meyer, Mancuso, Charlson, & Robins, 2006).  I en studie av Enskär och Von 

Essen (2008) beskrivs hur barnen upplever att leva med en cancersjukdom. De undrade ofta 

över varför de blivit sjuka, tyckte det hade varit jobbigt med alla nålstick de behövt vara med 

om samt att de inte orkade leka lika mycket som innan de blev sjuka. 

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Då en familjemedlem drabbas av plötslig sjukdom berörs hela familjen på ett eller annat sätt 

(Cullberg; 2006; Kirkevold, 2003a). Påverkan på familjen sker både under behandlings- och 

sjukdomstiden men även efter avslutad behandling (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & 

Verhulst, 1998).  Familjen kan ses som ett system och för att det ska fungera optimalt är det 

beroende av att alla delar fungerar som de ska. Sker en förändring i någon del påverkas hela 

systemet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012b). Omvårdnad ur ett traditionellt perspektiv 

syftar till att erbjuda stöd och hjälp till den enskilde individen, medan den familjefokuserade 

omvårdnaden inbegriper att stötta och hjälpa familjen som en helhet (Kirkevold, 2003c). 

Begreppet familj inom familjefokuserad omvårdnad definieras utifrån en emotionell 

utgångspunkt där fokus inte ligger på blodsband utan istället på de känslomässiga band som 

finns mellan individer som visar att de bryr sig om varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015; Wright, Watson & Bell, 2002). 

 



 
 

5 
 

Leahey och Wright (2013) förespråkar att en familj utgörs av de personer som känner en stark 

tillhörighet till varandra och som ser sig själva som en familj. Kirkevold (2003b) menar att 

familjen inte är statisk utan utvecklas hela tiden. Familjefokuserad omvårdnad innebär att 

vården tar tillvara familjens betydelse för den enskilde patienten och att familjen kan ses som 

en viktig resurs, både för patienten och för vårdpersonalen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2015; Wright, Watson & Bell, 2002). Kirkevold (2003c) lyfter fram fyra viktiga aspekter som 

hjälper familjen att hantera uppkomsten av plötslig sjukdom hos en familjemedlem. De är: 

god sammanhållning, att familjen arbetar som ett team, att de litar till sin egen förmåga och 

att de har ett bra samarbete med hälso- och sjukvårdspersonalen. Familjen kan påverka den 

enskilde familjemedlemmens välbefinnande och hälsa i både positiv och negativ bemärkelse 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a; Kirkevold, 2003b). En familjemedlem med en positiv 

attityd har en gynnsam positiv inverkan på den enskilde patienten och övriga 

familjemedlemmar (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Sjuksköterskan har ett ansvar i att 

samarbeta och föra en dialog med den enskilde patienten och dennes familj samt möjliggöra 

för familjen att vara delaktig i vården (Socialstyrelsen, 2005). Samarbetet och relationen 

mellan sjuksköterskan och familjen ska vara icke hierarkiskt där båda bidrar med sina styrkor, 

resurser och sin kompetens för att skapa bästa möjliga förutsättningar för den sjuke (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2015).  

PROBLEMFORMULERING 

Barncancer är en relativt ovanlig sjukdom inom den svenska hälso- och sjukvården där 

patientgruppen behandlas på särskilda pediatriska- eller barnonkologiskaavdelningar. Det är 

viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om sjukdomen då föräldrarna till barnen kan 

påträffas inom hela sjukvården. När ett barn drabbas av en cancersjukdom kan det vara en 

omvälvande upplevelse för barnet och föräldrarna. Hela familjens liv kan förändras och en 

svår tid väntar alla inblandade. Kunskap om föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn 

med en cancersjukdom är viktigt för sjuksköterskans förståelse för att kunna erbjuda 

individanpassad omvårdnad till hela familjen. Kunskapen kan hjälpa sjuksköterskan att stötta 

dem och främja deras välmående. 

 

SYFTE 
Att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med en cancersjukdom. 

 

Erfarenheter definieras enligt författarna som något en person tidigare har upplevt och där 

personen beskriver sina erfarenheter genom återberättelse. 

 

METOD 

För att besvara syftet användes en strukturerad litteraturstudie med beskrivande design. En 

förutsättning för att kunna genomföra en strukturerad litteraturstudie är att det finns 

publicerade vetenskapliga artiklar av god kvalitet inom det område eller syfte som ska 

besvaras. En litteraturstudie innebär att författarna systematiskt söker, sammanställer och 

kritiskt värderar vetenskapliga rapporter och artiklar (Forsberg & Wengström, 2013; Olsson 

& Sörensen, 2007). Författarna till den här litteraturstudien valde att enbart inkludera artiklar 

med kvalitativ ansats. 
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Sökstrategi 

För att besvara syftet genomfördes systematiska sökningar i relevanta databaser, CINAHL, 

Medline och PsycINFO. Först gjordes provsökningar i de olika databaserna för att säkerställa 

att det fanns tillräckligt med underlag för att besvara syftet, samt för att identifiera vilka 

sökord som skulle användas. Sökorden valdes ut med hjälp av ämnesordlistorna i de olika 

databaserna. I CINAHL användes CINAHL Headings, i Medline användes MeSH och i 

PsycINFO användes Thesaurus. När författarna identifierat de sökord som ansågs relevanta 

genomfördes systematiska sökningar. 

 

Två sökningar genomfördes i varje vald databas. I den andra sökningen i varje databas gjordes 

en fritextsökning på ordet experience. Experience är inte ett ämnesord i någon av de valda 

databaserna, men inkluderades då det ansågs vara ett relevant sökord för att kunna svara på 

litteraturstudiens syfte. I sökningarna användes olika sökblock där likartade sökord 

kombinerades med OR för att bredda sökningen och AND användes för att begränsa 

sökningarna (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I den första sökningen i CINAHL användes två olika sökblock. Det första sökblocket bestod 

av sökorden parents, parent-child relations och parent-infant relations som kombinerades 

med hjälp av OR. Det andra sökblocket bestod av sökorden life change events och life 

experiences som kombinerades med hjälp av OR. Sökorden child och neoplasms söktes 

enskilt. Sökblocken och de enskilda sökorden söktes sedan tillsammans med hjälp av AND. 

I den andra sökningen i CINAHL användes ett sökblock bestående av sökorden experience 

och life change events. Experience söktes fram via en fritextsökning och life change events 

identifierades via ämnesordlistan. De båda sökorden kombinerades sedan med hjälp av OR 

och bildade ett sökblock. Övriga sökord som användes var parents, child och neoplasms. 

Sökblocket och sökorden användes sedan tillsammans med hjälp av AND. 

 

I den första sökningen i Medline användes ett sökblock bestående av sökorden child och 

parent-child relations. De båda sökorden kombinerades med hjälp av OR och bildade ett 

sökblock. Övriga sökord som användes var parents, neoplasms och life change events. 

Sökblocket och sökorden söktes sedan tillsammans med hjälp av AND. I den andra sökningen 

i Medline användes ett sökblock bestående av sökorden experience och life change events. 

Experience söktes fram via en fritextsökning och life change events identifierades via 

ämnesordlistan. De båda sökorden kombinerades sedan med hjälp av OR och bildade ett 

sökblock. Övriga sökord som användes var parents, child och neoplasms. Sökblocket och 

sökorden användes sedan tillsammans med hjälp av AND. 

 

I den första sökningen i PsycINFO användes ett sökblock bestående av sökorden parents och 

parent-child relations. De båda sökorden kombinerades med hjälp av OR och bildade ett 

sökblock. Övriga sökord som användes var neoplasms och life experiences. Sökblocket och 

sökorden söktes sedan tillsammans med hjälp av AND. I den andra sökningen i PsycINFO 

användes ett sökblock bestående av sökorden parents och parent-child relations. De båda 

sökorden kombinerades med hjälp av OR och bildade ett sökblock. Övriga sökord som 

användes var neoplasms och experience där experience söktes fram via en fritextsökning. 

Sökblocket och sökorden användes sedan tillsammans med hjälp av AND. 

 

De begränsningar som användes var english language och att artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2004-2015. I CINAHL och PsycINFO valdes även begränsningen peer 

reviewed. Då begränsningen inte finns i Medline kunde begränsningen inte väljas i databasen. 

I PsycINFO begränsades sökningen genom rubriken AGE, under Show More valdes 
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begränsningarna childhood och adolescence. Begränsningen valdes då sökord för barn saknas 

i databasen. För detaljerad översikt av sökningarna se bilaga 1. 

 

Urval 

Inklusionskriterierna för litteraturstudien var att de skulle beskriva föräldrarnas upplevelser av 

att leva med ett barn som har cancer, vara etiskt godkända och barnen skulle vara mellan 0-18 

år samt vara originalartiklar. Artiklar som beskrev barnens eller övriga familjemedlemmars 

upplevelser av att själva ha eller ha en familjemedlem som har cancer exkluderades. 

Dubbletter som förekom i de olika sökningarna exkluderades i det första steget i 

urvalsprocessen. 

 

Urvalsprocessen genomfördes i fyra steg. I det första urvalssteget lästes samtliga titlar som 

genererades via de olika sökningarna i respektive databas.  De titlar som tycktes svara mot 

syftet valdes ut för vidare granskning av artikelns abstract. I urval två lästes de utvalda 

abstracten och de som ansågs svara mot syftet och uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut 

för en noggrannare granskning av artikelns resultat. I urval tre lästes artikelns resultat igenom 

och de artiklar som inte följde IMRAD-struktur och som inte hade ett resultat som 

överensstämde med litteraturstudiens syfte exkluderades. Antal artiklar som exkluderades från 

respektive databas i det tredje urvalssteget var: CINAHL 31, Medline 43 och PsycINFO 11. 

Kvarvarande artiklar behölls och granskades i det sista urvalet. Antal artiklar som lästes i 

respektive databas var: CINAHL 22, Medline 18 och i PsycINFO 9.  Sammanlagt lästes 49 

fullständiga artiklar. I urval fyra lästes hela artiklarna igenom och granskades för att 

identifiera artiklarnas styrkor och svagheter samt säkerställdes att de hade ett etiskt 

godkännande. Antal artiklar som exkluderades från respektive databas i det fjärde urvalssteget 

var: CINAHL 18, Medline 14 och PsycINFO 7. Totalt 26 artiklar exkluderades då de vid 

närmare granskning inte svarade mot litteraturstudiens syfte, nio artiklar exkluderades då 

metoddelen inte var tydligt beskriven och fyra exkluderades då de inte hade ett tydligt etiskt 

godkännande. Totalt exkluderades 39 artiklar i det sista urvalet.  Slutligen inkluderades tio 

artiklar till studien. För detaljerad översikt av sökningarna se bilaga 1. 

Värdering 

Artiklarna värderades genom att författarna granskade och identifierade varje enskild artikels 

styrkor och svagheter. Mallen som användes för granskningen var framtagen av Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Mallen är framtagen för 

kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik och syftar till att bedöma 

studiens syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Författarna bedömde om utvalda 

artiklar höll låg, medel eller hög kvalitet. Vid osäkerhet kring om en artikel skulle inkluderas 

eller inte fördes en diskussion om den aktuella artikeln mellan författarna. Artiklar som 

bedömdes ha medel eller hög kvalitet inkluderades i resultatet och de som bedömdes ha låg 

kvalitet exkluderades.  

 

Utöver de ovannämnda delarna som ska granskas enligt granskningsmallen värderade även 

författarna artiklarnas styrkor. Styrkor ansågs vara om forskarna uppnådde och redovisade 

datamättnad, om det förekom återkoppling till studiedeltagare, om miljön där datainsamlingen 

genomfördes var beskriven, om forskarna hade låtit utomstående granska resultatet och 

dataanalysen, samt om forskarna hade redovisat sin roll och förförståelse i studien (Forsberg 

& Wengström, 2013; Henricson & Wallengren, 2012; SBU, 2014). 
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Alla inkluderade artiklar ska ha varit etiskt godkända och fört ett etiskt resonemang för att 

säkerställa god vetenskaplig kvalitet och skyddande av studiedeltagarnas identitet (Forsberg 

& Wengström, 2013; Helsingforsdeklarationen, 2013; Kristensson, 2014). 

För information om respektive artikel se bilaga 2. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Polit och Beck (2008) ska alla studiedeltagare ha behandlats etiskt korrekt för att 

artikeln ska betraktas som etiskt godkänd. Alla inkluderade studier har granskats av en etisk 

kommitté innan publicering. Studier som inte uppfyllde de etiska kraven exkluderades från 

litteraturstudien. Författarna har granskat artiklarna objektivt utan att påverkas av egna 

personliga åsikter eller värderingar, samt redovisat allt material som svarar mot 

litteraturstudiens syfte. 

 

Dataanalys 

För att bearbeta och analysera de inkluderade artiklarnas resultatdel använde sig författarna av 

innehållsanalys vilket innebär att forskaren stegvist och systematiskt bearbetar texten och 

identifierar teman och mönster. Målet med innehållsanalysen är att kunna beskriva specifika 

begrepp (Forsberg & Wengström, 2013; Kristensson, 2014).  

 

Det första steget i innehållsanalysen bestod av att författarna enskilt läste igenom samtliga 

artiklar flera gånger för att förstå helheten. Genom att läsa och granska resultatet enskilt och 

oberoende av varandra stärks tillförlitligheten (Kristensson, 2014). Under läsandets gång 

markerade författarna delar i texten och förde anteckningar i ett dokument. Respektive 

författares anteckningar och tolkningar av varje artikel diskuterades och jämfördes sedan 

mellan författarna. I steg två identifierades de meningsbärande enheterna. Meningsbärande 

enheter är de delar i texten som svarar mot studiens syfte (ibid). Steg tre innebar en kodning 

av de meningsbärande enheterna. Kodning innebär att liknande meningsbärande enheter 

kondenseras till en kod utan att innehållet påverkas. I det fjärde steget jämfördes likheter och 

skillnader mellan de uppkomna koderna. Koder med liknande innehåll sammanfattades och 

bildade kategorier. Processen genomfördes flera gånger och koder flyttades tills det att 

författarna var nöjda med de uppkomna kategorierna. I det femte steget läste författarna 

igenom ursprungstexten, de meningsbärande enheterna, koderna och de uppkomna 

kategorierna två gånger till för att säkerställa att helheten fortfarande var densamma. Det 

sjätte och avslutande steget ledde fram till att huvud- och subkategorier framträdde. 

Huvudkategorierna med respektive subkategorier som framkom var: Upplevda känslor vid 

cancerbeskedet, Livet förändras, Förändrad livssituation, Förändrad föräldraroll, Behov av 

stöd, Stöd från familj och vänner, Stöd från sjukvårdspersonal och Stöd från arbetsgivaren.  

RESULTAT 

Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Erfarenheter av upplevda känslor vid cancerbeskedet 

Föräldrarnas erfarenheter av att få beskedet att deras barn drabbats av en cancersjukdom 

beskrevs varierande och individuellt. Den vanligaste känslan var chock men känsloyttringar 

som frustration, förnekelse, ledsnad, oro, rädsla för att förlora sitt barn, stress och ångest 

förekom också (Brody & Simmons, 2007; Darcy, Enskär, Huus & Knutsson, 2014; Khoury, 

Huijer & Doumit, 2013; Mckenzie & Curle, 2012 Nicholas et al., 2009; Soanes, Hargrave, 

Smith & Gibson, 2009; Wong & Chan, 2006; Yates, Griffiths & Schweitzer, 2012). 
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Skuldkänslor då föräldrarna ansåg att de borde ha upptäckt barnets sjukdom tidigare förekom 

(Mckenzie & Curle, 2012). Föräldrarna hade initialt svårigheter med att ta in och förstå 

beskedet (Wong & Chan, 2006; Yates, et al., 2012). 

 

Livet förändras 

Förändrad livssituation 

Barnets sjukdom medförde stora förändringar på föräldrarnas livsstil och vardagsrutiner. 

Föräldrarnas erfarenheter var att de tillbringade mycket tid i väntan på att åka till eller att vara 

på sjukhuset (Brody & Simmons, 2007; Darcy et al., 2014; Khoury et al., 2013; Taleghani, 

Fathizadeh, & Naseri, 2012; Yates, et al., 2012). En konsekvens av att föräldrarna tillbringade 

mycket tid på sjukhuset var att vissa fäder ansåg att deras prestationer på arbetet blev lidande 

(Taleghani et al, 2012). Föräldrarna erfor att deras ekonomi förändrades negativt efter barnets 

insjuknande då flera föräldrar tvingades sluta arbeta och istället ägnade sin tid till att ta hand 

om det sjuka barnet (Brody & Simmons, 2007; Khoury et al., 2013; Nicholas et al., 2009; 

Soanes et al., 2009; Wong & Chan, 2006). Emotionell påverkan som ökad stress och oro var 

konsekvenser av den förändrade ekonomiska situationen (Khoury et al., 2013; Nicholas et al., 

2009; Soanes et al., 2009; Wong & Chan, 2006). 

 

Föräldrarna försökte leva sitt liv som tidigare och ville bli behandlade på samma sätt som 

innan barnets sjukdom (Mckenzie & Curle, 2012). Förändringar i vardagsrutinerna blev en 

större omställning än vad föräldrarna initialt hade förväntat sig (Brody & Simmons, 2007). 

Föräldrarna kände oro över barnets skolsituation och hur deras inlärningsförmåga påverkades 

av sjukdomen (Darcy et al, 2014; Yates, et al., 2012). Dessutom upplevde föräldrarna att det 

sjuka barnets syskon kände sig ignorerade och att deras bror eller syster fick all 

uppmärksamhet (Khoury et al., 2013; Taleghani et al., 2012). Föräldrar ansåg att deras 

perspektiv på livet förändrades och att de uppskattade de små tingen i vardagen (Fletcher, 

2011; Yates, et al., 2012). 

 

Erfarenheter av både självförvållad och ofrivillig social isolering förekom (Khoury et al., 

2013; Soanes et al., 2009; Taleghani et al., 2012). Taleghani et al. (2012) fann att föräldrar 

upplevde ofrivillig social isolering då personer i deras omgivning trodde att cancer smittade 

och därmed inte ville umgås med familjen. Khoury et al.(2013) fann att självförvållad social 

isolering förekom då föräldrarna var rädda att det sjuka barnet skulle drabbas av någon 

infektion vid interaktion med andra människor. Att inte ha tid att träffa andra människor blev 

också en sorts social isolering då föräldrarna mestadels stannade hemma med sitt sjuka barn 

(Khoury et al., 2013; Soanes et al., 2009; Taleghani et al., 2012).  

 

Rädsla för återinsjuknande och sjukdomens långtidspåverkan på barnet var ständigt 

närvarande (Brody & Simmons, 2007; Khoury et al., 2013; Mckenzie & Curle, 2012 Nicholas 

et al., 2009). Mckenzie och Curle (2012) fann att föräldrarna upplevde att deras släkt och 

vänner inte oroade sig över risken för återfall i lika stor utsträckning som de själva gjorde.    

 

Förändrad föräldraroll  

Darcy et al. (2014) fann att mödrar erfor att deras föräldraroll förändrades under barnets 

sjukdomstid. De var inte längre expert på sitt barn i och med barnets cancersjukdom.  

Nicholas et al. (2009) visade i sin studie att fäder kände sig misslyckade i sin roll som 

familjeförsörjare och att deras självbild förändrades då de inte kunde kontrollera vad som 

hände med deras barn vilket påverkade att deras maskulinitet minskade. Darcy et al. (2014) 
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Fann att vid obekväma och smärtsamma situationer där mödrarna hjälpte sjukvårdspersonalen 

att hålla fast barnet ansåg föräldrarna att barnets förtroende och tillit gentemot dem minskade. 

 

Barnets sjukdom medförde att flera föräldrar hade erfarenhet av att hela familjen kom närmre 

varandra, ställde upp mer för varandra och stärkte familjebanden mellan de olika 

familjemedlemmarna (Brody & Simmons, 2007; Khoury et al., 2013;Yates, et al., 2012). 

Nicholas et al. (2009) fann att vissa fäder blev isolerade och inte sedda då modern i relationen 

ägnade sitt fokus till att ta hand om det sjuka barnet. Fäder fick en större insikt i vikten av att 

spendera tid med och stötta sitt barn då de hade erfarenhet av hur snabbt livet kan förändras 

(Brody & Simmons, 2007). Känslorna bland föräldrarna efter avslutad behandling var 

varierande. Mödrar kände att de återigen fick en roll att fylla och fick känna sig viktiga igen 

(Mckenzie & Curle, 2012). 

Behov av stöd 

Stöd från familj och vänner 

Vikten av stöd från familj och vänner betonades i flera studier (Brody & Simmons, 2007; 

Darcy et al., 2014; Fletcher, 2011; Mckenzie & Curle, 2012; Nicholas et al., 2009; Wong & 

Chan, 2006; Yates et al., 2012). Föräldrarna kände ett emotionellt stöd när de fick ventilera 

sina känslor med familj och vänner och prata om situationen (Brody & Simmons, 2007; 

Mckenzie & Curle, 2012; Nicholas et al., 2009; Wong & Chan, 2006). Fletcher (2011) och 

Wong och Chan (2006) fann att vissa föräldrar hellre pratade med andra föräldrar som hade 

ett barn med en cancersjukdom än med familj och vänner. Stöd erfors vara lika viktigt från det 

att barnet fått sin diagnos tills det att behandlingen avslutades (Fletcher, 2011). Mckenzie och 

Curle (2012) beskrev i sin studie att vissa föräldrar upplevde stödet från familjen både som 

något positivt men även som en börda. Under barnets sjukdomstid upptäckte föräldrarna vilka 

som var deras ”riktiga” vänner (Fletcher, 2011). Nicholas et al. (2009) fann att vissa fäder 

upplevde svårigheter med att ta emot hjälp och stöd i början av barnets sjukdomstid men att ju 

längre tid som barnet var sjukt desto mer accepterade de och tog emot stödet som erbjöds. 

Nicholas et al. (2009) fann i sin studie att vissa fäder kände att stödet från anhöriga och 

vänner minskade ju längre tid som barnet var sjukt. Taleghani et al. (2012) fann i sin studie att 

föräldrarna ansåg att de blev ignorerade av vissa släktingar och inte fick det stöd som de 

önskade. Mckenzie och Curle (2012) beskrev att stödet från släkt och vänner minskade 

drastiskt efter barnet avslutat sin behandling. Stöd yttrades även genom avlastning då övriga 

släkten ställde upp och tog hand om de friska barnen i familjen samt genom finansiellt stöd 

(Brody & Simmons, 2007; Yates, et al., 2012). 

 

Stöd från sjukvårdspersonal 

Emotionellt stöd från sjukvårdspersonalen uppskattades av flera föräldrar (Brody & Simmons, 

2007; Mckenzie & Curle, 2012; Wong & Chan, 2006). Föräldrarna hade inte kontroll över 

situationen men litade på att sjukvårdspersonalen fattade de bästa besluten för deras barn 

(Mckenzie & Curle, 2012). Soanes et al. (2009) fann i sin studie att föräldrarna kände ökad 

stress, oro och frustration i början av behandlingen då sjukvårdpersonalen inte 

kommunicerade och informerade på deras nivå. Stressen minskade om sjukvårdspersonalen 

var tydlig i sin kommunikation och informerade om vad nästa steg i barnets behandling 

innebar (Mckenzie & Curle, 2012). Soanes et al. (2009) beskrev även att föräldrar kände sig 

stressade och utmattade av att det var så stor rotation på personal och olika professioner som 

de träffade på. 
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En far som var ensam vårdnadshavare till sitt sjuka barn i Brody och Simmons (2007) studie 

erfor att sjukvårdspersonalen i större utsträckning vände sig till barnets mor med information 

än till honom. Stödet från sjukvården minskade drastiskt efter barnet avslutat sin behandling 

(Mckenzie & Curle, 2012). 

 

Stöd från arbetsgivaren 

Emotionellt stöd från arbetsgivaren i form av förstålse för att familjen kom i första hand var 

viktigt (Brody & Simmons, 2007; Fletcher, 2011). Stöd yttrade sig även i form av flexibilitet 

från arbetsgivarens sida genom förkortad arbetstid, fortsatt anställning med full lön trots hög 

frånvaro samt att det var lättare att få ledighet (Brody & Simmons; Fletcher, 2011; Yates et 

al., 2012). Fäder som inte fick stöd från arbetsplatsen kände sig stressade och utmattade 

(Nicholas et al., 2009). 

RESULTATSAMMANFATTNING 

Chock var den vanligaste känsloyttringen vid diagnostillfället men känslor av stress och oro 

förekom också. Barnets sjukdom innebar att föräldrarnas livssituation och livsstil förändrades. 

Erfarenheter av förändrade föräldraroller och självbilder förekom. Föräldrarna upplevde att 

stöd under hela sjukdomsförloppet var en viktig faktor som kunde yttra sig på olika sätt och 

komma från olika håll. Familj, vänner och arbetsgivare beskrevs som ett emotionellt stöd. 

Stöd från sjukvården samt andra föräldrar som var i en liknande situation som de själva var av 

betydelse. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

För att besvara syftet ansågs en strukturerad litteraturstudie med systematiska sökningar vara 

den metod som lämpade sig bäst. De databaser som ansågs innehålla material för att kunna 

besvara syftet var CINAHL, Medline och PsycINFO. Ytterligare databaser skulle ha kunnat 

inkluderas för att bredda sökningarna mer men författarna ansåg att de valda databaserna var 

tillräckliga för att kunna besvara syftet. I den första av sökningarna i varje vald databas 

användes enbart ämnesord. Sökningarna genererade inte artiklar som ansågs relevanta för att 

besvara syftet vilket medförde att författarna diskuterade byte av syfte eller om ytterligare 

sökningar skulle genomföras. Valet föll på att ytterligare sökningar skulle genomföras och en 

fritextsökning på ordet experience gjordes i alla databaser. Det är möjligt att författarnas 

sökstrategi och val av sökord i kombination med deras erfarenheter vad det gäller 

artikelsökningar har påverkat utfallet av artiklar. Författarna har utfört två sökningar i 

respektive databas för att minimera risken att relevanta artiklar ska ha förbisetts. De olika 

sökningarna resulterade i att flera artiklar hittades i flera databaser och i olika sökningar vilket 

kan tyda på att författarna har lyckats ringa in området. 

 

Då författarna ville ha ny och relevant forskning för det område som skulle undersökas ansågs 

tidspannet från år 2004-2015 som rimligt. Författarna valde att inte begränsa sig till en 

specifik cancersjukdom då de ansåg att föräldrarnas erfarenheter var betydelsefulla oberoende 

av vilken sorts cancersjukdom deras barn har drabbats av. Författarna valde att enbart 

inkludera artiklar med kvalitativ ansats då de ansåg att föräldrars erfarenheter beskrivna med 

deras egna ord lämpade sig bättre än kvantitativa data. Kvalitativa studier lämpar sig bäst att 

användas när studien syftar till att beskriva människors erfarenheter, tankar och upplevelser 

samt för att få en djupare insikt om det område som undersöks (Kristensson, 2014). 
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Kvantitativa studier passar bättre när forskaren vill förklara ett eller flera fenomen eller se 

samband (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Artiklarna av Brody och Simmons (2007) och Wong och Chan (2006) hade båda syften som 

inte direkt svarade mot litteraturstudiens syfte men inkluderades då deras resultat gjorde det 

och de ansågs vara av medel kvalitet. De båda artiklarna ansågs vara av medel kvalitet då 

deras styrkor vägde tyngre än deras svagheter. Brody och Simmons (2007) studie i likhet med 

Nicholas et al. (2009) innehöll enbart fäder, vilket författarna ansåg vara av intresse då 

majoriteten av studiedeltagarna i övriga studier var mödrar. De båda artiklarna ansågs kunna 

bidra med en ökad förståelse om föräldrars erfarenheter sett ur ett genusperspektiv. 

Familjekonstellationer i dagens samhälle kan se ut på olika sätt men där det är mest 

förekommande att modern är hemma och tar hand om barnen och fadern arbetar. Att modern i 

relationen är den som fokuserar på arbetet och där mannen är hemma och tar hand om barnen 

blir vanligare. Artiklarna av Brody och Simmons (2007) och Nicholas et al. (2009) är utförda 

i USA respektive Kanada som är industriländer där det kan antas vara förekommande med 

fäder som är den i relationen som är hemma och tar hand om barnen. Därav vikten av att 

kartlägga fäders erfarenheter av att leva med ett barn med en cancersjukdom. Soanes et al. 

(2009) och Darcy et al. (2014) studie innehöll både föräldrarnas och barnens erfarenheter av 

barnets sjukdom. I båda artiklarna framgår i texten vad som erfars av föräldrarna respektive 

barnen och författarna har enbart tagit med de delar i resultatet som bygger på föräldrarnas 

erfarenheter.     

 

De inkluderade artiklarna värderades och granskades av författarna för att identifiera 

artiklarnas styrkor och svagheter. Mallen som användes var framtagen av SBU (2014) och 

användes till samtliga artiklar. Värderingen av svagheter och styrkor upplevdes som svårt av 

författarna och det upplevdes lättare att identifiera en artikels styrkor än svagheter. Enligt 

Polit och Beck (2008) ska alla studiedeltagare ha behandlats etiskt korrekt för att artikeln ska 

betraktas som etiskt godkänd. Alla artiklar som har inkluderats i litteraturstudien har varit 

etiskt godkända och författarna har förhållit sig objektiva gentemot resultatet och presenterat 

allt material som svarar mot litteraturstudiens syfte.  

 

Författarna valde att använda innehållsanalys som analysmetod vid bearbetning av artiklarna. 

Innehållsanalys innebär att analysera, organisera och utvinna mönster (Kristensson 2014). 

Metoden underlättar identifiering av likheter och skillnader mellan artiklar. Författarna 

upplevde svårigheter med skapandet av kategorier och subkategorier då flera delar av det som 

framkom vid analysarbetet passade in under flera kategorier. Författarna omarbetade 

kategorier och subkategorier flera gånger innan det slutgiltiga resultatet. De inkluderade 

artiklarna har genererat en variation av föräldrarnas erfarenheter vilket har resulterat i ett brett 

resultat. Om författarna hade riktat in sig mot en speciell tidpunkt till exempel, vid 

cancerbeskedet, under behandlingstiden eller efter avslutad behandling hade eventuellt 

resultatet sett annorlunda ut.  

 

Khoury et al. (2013), Taleghani et al. (2012) samt Wong och Chan (2006) härstammar från 

andra kulturer än den västerländska där den vårdande kulturen kan skilja sig från den svenska. 

Resultatet gav ett internationellt perspektiv vilket ansågs vara av intresse då Sverige har ett 

mångkulturellt samhälle där sjuksköterskan kan möta patienter från olika kulturer. Artiklarna 

ansågs efter granskingen tillföra relevanta data till litteraturstudien varför författarna valde att 

inkludera de i resultatet.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visade att föräldrarnas livsstil, livssituation och föräldraroller förändrades under 

barnets sjukdomstid samt att stöd från olika håll var av betydelse. 

 

Föräldrarnas livssituation och livsstil förändrades efter en ny vardag som en konsekvens av 

barnets sjukdom. Omställningarna som föräldrarna upplevde var inte enbart under barnets 

sjukdoms- och behandlingstid utan förekom även efter avslutad behandling. Rädslan för 

återinsjuknande var ständigt närvarande och poängterades i flera studier (Brody & Simmons, 

2007; Khoury et al., 2013; Mckenzie & Curle, 2012; Nicholas et al., 2009). Författarna antar 

att ett ständigt oroande över att sjukdomen kan komma tillbaka samt oro för sjukdomens 

långtidspåverkan förmodligen påverkar föräldrarna och familjen över tid. Rädslan för 

återinsjuknande och sjukdomens långtidspåverkan på barnet framkom även i studier av 

Barrera et al., 2013 och Patterson, Holm, och Gurney, 2004, vilket styrker det som 

framkommit i litteraturstudiens resultat. Författarna anser att då hela familjen berörs och 

påverkas är det av vikt att sjuksköterskan ser familjen i sin helhet och arbetar 

familjefokuserat, både under behandlingstiden men också efter avslutad behandling. Familjen 

bör ses som en resurs och ett system som verkar för patientens välmående och kan bistå 

individen i den uppkomna situationen (Kirkevold, 2003c; Wright, Watson & Bell 2003). 

Cullberg (2006) betonar vikten av att familjemedlemmarna hjälper varandra och tillsammans 

försöker bemästra den uppkomna situationen.  

 

I resultatet framkom att föräldrarna ansåg att deras föräldraroller förändrades under barnets 

sjukdomstid. Fäder i Nicholas et al. (2007) studie upplevde att deras maskulinitet minskade. 

De traditionella föräldrarollerna kan generaliseras som att fäderna fokuserar på arbetet och 

mödrarna tar hand om barnen och sköter hushållet (Enskär, 1999). När ett barn drabbas av en 

cancersjukdom kan det antas att båda föräldrarna berörs emotionellt. Män har i regel svårare 

att visa och hantera känslor än kvinnor (Hirdman, 2003). Författarna kan anta att fäderna inte 

är bekväma med hur de ska reagera på de känslor som uppstår, vilket skulle kunna påverka 

hur de ser så sig själva. Chesler och Parry (2001) och McGrath (2001b) fann att fäder 

upplevde svårigheter med att visa sig sårbara.  

 

I resultatet framkom det att relationen mellan föräldrarna både stärktes (Brody & Simmons, 

2007; Khoury et al., 2013; Yates et al., 2012) och försvagades (Nicholas et al., 2009) under 

barnets sjukdomstid. Författarna antar att när ett barn drabbas av plötslig sjukdom kan 

föräldrarnas värld vändas upp och ner. För att klara av tillvaron och de omställningar som 

barnets sjukdom medför är det viktigt att familjen håller ihop och finner styrka hos varandra. 

Lavee och Mey-Dan (2003) fann att föräldrarnas relation kan stärkas under barnets 

sjukdomstid. Det kan antas att den prövning som föräldrarna går igenom kan resultera i att 

deras relation även påverkas negativt och försvagas.  Omdefinitioner i relationen där 

föräldrarna inte längre ser sig själva som man och hustru utan istället som mor och far till ett 

sjukt barn kan antas förekomma, vilket styrks av Björk, Wiebe och Hallström 

(2005).  Försvagade relationer mellan föräldrarna har även framkommit i andra studier 

(McGrath, 2001b; Yeh, 2002). Enskär (1999) menar att det är vanligt förekommande med 

relationsproblem och att föräldrarna glider ifrån varandra under barnets sjukdomsperiod.    

 

De omställningar som föräldrarna går igenom som en följd av barnets sjukdom skulle kunna 

kopplas till begreppet transition. Transition innebär en omställning eller övergång som medför 

en förändring på ett eller annat sätt i en persons liv och som påverkar personen både i det 

korta och långa perspektivet (Bridges, 1996; Meleis, Sawyer, Im, Messias & Schumacher, 

2000). Transition inom hälso- och sjukvården kan förklaras genom den förändrade situationen 
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som uppstår då en tidigare frisk människa blir sjuk, eller att en sjuk människa blir frisk igen 

(Bridges, 1996). Då barnets sjukdom berör och påverkar hela familjen genomgår hela 

familjen en förändring. Familjen går ifrån att vara frisk till att vara sjuk och den familj som en 

gång var kommer aldrig bli densamma igen. Föräldrars erfarenheter av att deras vardag 

förändras både under sjukdomstiden men även efter avslutad behandling har även 

framkommit i andra studier (Björk, Wiebe, & Hallström, 2009; Darcy, Björk, Enskär & 

Knutsson, 2014; Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden, & Grypdonck, 2008), vilket styrker 

litteraturstudiens resultat. 

 

I resultatet framgick att det emotionella stödet från familj och vänner uppskattades. 

Emotionellt stöd behövde inte innebära att personen i fråga pratade med den berörda föräldern 

utan kunde innebära att mottagaren bara lyssnade (Brody & Simmons, 2007; Mckenzie & 

Curle, 2012; Nicholas et al., 2009; Wong & Chan, 2006). Föräldrarna upplevde ett ökat stöd 

när det fanns någon som lyssnade på dem och de kunde uttrycka och ventilera sina känslor. 

Tamm (2012) menar att när en person har ett stort behov av att prata är det viktigt att 

mottagaren lyssnar aktivt och låter personen fritt uttrycka sina känslor utan att bli 

kommenterad. Att inte prata om sina känslor i svåra tider kan medföra att personen upplever 

en ökad sorg (Flygare, 2008). Stöd från familj och vänner i form av att finnas där och lyssna 

framkom även i en studie av Ward-Smith, Kirk, Hetherington och Hubble (2005), vilket 

stöder resultatet i litteraturstudien. 

 

I en studie av Svavarsdottir (2005) framkom det att föräldrarna upplevde svårigheter med att 

erbjuda emotionellt stöd till övriga familjemedlemmar, då det erfors vara väldigt 

tidskrävande. Författarna anser att det är av stor vikt att föräldrarna har ett adekvat stöd från 

familj och vänner för att undvika negativa konsekvenser för övriga familjemedlemmar. Om 

inte föräldrarna orkar erbjuda stöd till övriga familjen kan det antas resultera i ett sämre 

välmående hos övriga familjemedlemmar. Författarna anser att sjuksköterskan har en viktig 

roll utifrån den familjefokuserade omvårdnaden att identifiera de familjemedlemmar som har 

ett behov av stöd. Sjuksköterskan ska i enlighet med sin kompetensbeskrivning erbjuda stöd 

till såväl patient som anhöriga (Socialstyrelsen, 2005). Vikten av stöd från familj och vänner 

påvisas i flera studier (Farmer, Marien, Clark, Sherman & Selva, 2004; McCubbin, Balling, 

Possin, Frierdich & Bryne, 2002; Shortman et al., 2013).  

 

Föräldrar i studierna av Fletcher (2011) och Wong och Chan (2006) beskrev att de hellre 

pratade om sina erfarenheter med andra föräldrar vars barn hade en cancersjukdom än med sin 

familj och vänner. Författarna kan anta att föräldrarna hellre ville prata med någon som har en 

förståelse för hur de känner och vad de går igenom. Kommunikation med andra föräldrar med 

liknande erfarenheter kan generera ett annorlunda och mer djupgående stöd än det stöd som 

erhålls från familj och vänner. Stöd från föräldrar vars barn har en cancersjukdom framkom 

även vara en stöttande faktor i en studie av McGrath (2001a).  

 

I flera studier i resultatet framkom det att stödet från sjukvården och sjukvårdspersonalen var 

viktigt för föräldrarna (Brody & Simmons, 2007; Mckenzie & Curle, 2012; Wong & Chan, 

2006). Även erfarenheter av att föräldrarna kände ett minskat stöd från sjukvården förekom 

vilket påverkade föräldrarna negativt (Mckenzie & Curle, 2012; Soanes et al., 2009). 

Föräldrarna och deras barn kastas in i en ny miljö där de själva inte har kontroll över 

situationen och där de är beroende av okända människor i vården av det sjuka barnet. 

Författarna antar att det är skrämmande för föräldrarna att befinna sig i den nya miljön utan 

kunskap om hur vården fungerar och hur behandlingstiden kommer fortlöpa. Vidare antar 

författarna att vikten av att uppleva stöd för och från sjukvården och sjukvårdspersonalen är 
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av stor vikt för att det fortsatta samarbetet mellan de olika parterna ska fortlöpa smidigt och 

gynna barnets hälsa. Ett samarbete mellan sjukvårdspersonal och anhöriga är en central del i 

den familjefokuserade omvårdnaden (Kirkevold, 2003c; Mikkelsen & Frederiksen, 2011; 

Wright, Watson & Bell 2003). Erfar föräldrarna att de har stöd från sjukvården i sina beslut 

skulle det kunna förbättra föräldrarnas upplevelser av vården. Markward, Benner och Freese 

(2013) fann i sin studie att föräldrar behöver stöd från sjukvårdspersonalen för att ta beslut om 

barnets omvårdnad och behandling. Tillit gentemot sjukvårdspersonalens kunskap och 

kompetens är en viktig stödjande faktor för föräldrarna (Enskär, 1999) och sjuksköterskan har 

ett ansvar i att erbjuda stöd till den enskilde patienten och dennes anhöriga (Socialstyrelsen, 

2005). Om föräldrarna har stöd från sjukvården kan det antas ge ett ökat välmående som har 

positiva effekter på föräldrarna och barnet, vilket stöds av McCubbin et al. (2002) och 

Shortman et al. (2013). 

 

I resultatet framkom att stödet för sjukvården påverkades av sjukvårdspersonalens 

kommunikation och information till föräldrarna (Mckenzie & Curle, 2012). Ökad stress, oro 

och frustration upplevdes av föräldrarna när informationen gavs på en för svår nivå (Soanes et 

al., 2009). Författarna antar att som förälder inte kunna tillgodogöra sig informationen som 

ges angående sitt sjuka barn, att inte veta vad nästa steg i behandlingen kommer innebära och 

själva försöka tolka vad sjukvårdspersonalen menar, skapar förmodligen en misstro till 

sjukvården. Stödet för sjukvården kan antas minska om föräldrarna upplever att de inte blir 

informerade och uppdaterade på sitt barns hälsotillstånd. Björk, Jenholt Nolbris och Ahlström 

(2012) menar att det är av stor vikt att föräldrar till ett sjukt barn får adekvat information. 

Tidigare studier har visat att föräldrar har svårigheter med att ta till sig mycket information 

från sjukvårdspersonal på en och samma gång och att de erhåller information innan de är 

mottagliga för den (Broberg & Hallström, 2009; Kästel, Enskär och Björk, 2010). 

Författarna anser att för främjande av föräldrarnas välmående och för att bygga upp och 

bevara stödet till sjukvården bör informationen som ges till föräldrarna vara individanpassad, 

uppdelat i omgångar och på rätt nivå. Att informera patienter och anhöriga på ett sådant sätt 

att de förstår given information och att ta hänsyn till tidpunkten ligger på alla sjuksköterskors 

enskilda ansvar (Socialstyrelsen, 2005). Informationen och kommunikationen till barnet ska 

anpassas efter barnets ålder och mognad. Det är barnet som är patienten och ska således 

informeras efter sina egna behov och önskemål. Sjukvården har ett ansvar i att erbjuda 

individanpassad vård och information till den enskilda patienten (HSL, SFS 1982:763, 2 §) 

SLUTSATS 

Barnets sjukdom leder till att livet förändras för hela familjen. Relationer, föräldraroller, 

livssituation, livsstil påverkas där hela familjen går från att vara frisk till att vara sjuk och livet 

kommer aldrig bli som tidigare. Ett individuellt stöd var det än kom ifrån var av betydelse 

både under behandlingstiden men även efter avslutad behandling. Stödet från sjukvården är av 

stor vikt där sjuksköterskan bör se familjen i sin helhet och arbeta familjefokuserat. 

Informationen och kommunikationen från sjukvården till föräldrarna bör individanpassas och 

det bör säkerställas att de har förstått given information, det för att öka deras känslor av tillit 

och stöd. 

KLINISKA IMPLIKATIONER  

Sjuksköterskan bör ha medvetenhet om att hela familjens liv ställs på sin spets och kan 

innebära att föräldraroller och relationer inom familjen förändras. Förståelse om situationen 

som föräldrarna och barnet befinner sig i är viktigt att ha kunskap om för att kunna bemöta 

dem på bästa sätt. Sjuksköterskan bör ha kunskap och medvetenhet om att alla i familjen 
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reagerar olika på cancerbeskedet och att alla har ett individuellt behov av stöd. Det är av stor 

vikt att uppmärksamma alla familjemedlemmars behov av stöd då alla inte visar utåt att de 

behöver stöd. Ett familjefokuserat arbetssätt bör eftersträvas då hela familjen påverkas och 

berörs av sjukdomen och kan bidra till ett ökat stöd för den enskilde familjemedlemmen men 

även för familjen som helhet.  

FÖRSLAG PÅ FORTSATT FORSKNING 

Då majoriteten av studiedeltagarna inom det berörda ämnet var mödrar belysdes området inte 

ur ett genusperspektiv. Det skulle kunna medföra att fäders erfarenheter av sitt barns sjukdom 

hamnar i skymundan. Ytterligare forskning inom området är av vikt där forskning på fäders 

erfarenheter bör eftersträvas. Föräldrar kände att stödet från sjukvården, familj och vänner 

minskade avsevärt efter avslutad behandling trots att de själva ansåg att de var i ett fortsatt 

behov av stöd. Ytterligare forskning inom området är av vikt för att kartlägga föräldrars behov 

av stöd efter avslutad behandling. 
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Sökmatris       Bilaga 1  1(6) 

Databas/datum sökningsnumm

er 

Sökord Resultat 

av 

sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

CINAHL          

2015-09-02 

Kl:09.00 

#S1 MH ("Parents+") OR 

(MH "Parent-Child 

Relations+") OR (MH 

"Parent-Infant 

Relations+") 

73992     

 #S2 (MH "Life Change 

Events+") OR (MH "Life 

Experiences+")  

54632     

 #S3 (MH "Child+") 445700     

 #S4  (MH "Neoplasms+") 330154     

 #S5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

116     

 #S6 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 Med 

begränsningarna:  

●Peer reviedwed 

●English language 

●2004-2014 

62 62 18 10 3 

+ (Explode) 

MH (CINAHL Headings) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sökmatris            2(6) 

Databas/datu

m 

Sökningsnummer Sökord Resultat av sökning Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

CINAHL         

2015-09-04 

Kl:11.00 

#S1 (MH "Parents+")  59185     

 #S2 experience  121670     

 #S3 (MH "Life Change 

Events+")  

34660     

 #S4 S2 OR S3 153352     

 #S5 (MH "Child+")  445700     

 #S6 (MH "Neoplasms+") 330154     

 #S7 S1 AND S4 AND S5 

AND S6 

204     

 #S8 S1 AND S4 AND S5 

AND S6 Med 

begränsningarna: 

●Peer reviewed 

●English Language 

● 2004-2014 

113 113 (35) 35 12 1 

+ (Explode) 

MH (CINAHL Headings) 

( ) antal dubbletter av tidigare framsökta artiklar exkluderades till nästa urvalssteg  

 

 



 
 

 
 

 

Sökmatris           3(6) 

Databas/dat

um 

Söknin

gsnum

mer 

Sökord Resultat av 

sökning 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Medline 

2015-09-02 

Kl: 09.30 

#S1 (MH "Parents+")  76368     

 #S2 (MH "Child+") OR (MH 

"Parent-Child Relations+") 

1608147     

 #S3 (MH "Neoplasms+") 27011775     

 #S4 (MH "Life Change Events")  19815     

 #S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4 55     

 #S6 S1 AND S2 AND S3 AND S4 

Med begränsningarna: 

●English language 

●2004-2014 

40 40 (12) 17 8 1 

+ (Explode)) 

MH (MeSH) 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sökmatris          4(6)  

Databas/dat

um 

Sökningsnummer Sökord Resultat 

av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Medline 

2015-09-03 

Kl: 08.30 

#S1 (MH "Parents+")  76321     

 #S2 (MH "Child+") 

 

1585764     

 #S3 (MH 

"Neoplasms+") 

 

2701166     

 #S4 (MH "Life 

Change Events")  

 

19815     

 #S5 Experience 

 

481337     

 #S6 S4 OR S5 498188     

 #S7 S1 AND S2 AND 

S3 AND S6 

276     

 #S8 S1 AND S2 AND 

S3 AND S6 Med 

begränsningarna: 

●English 

language 

● 2004-2015 

188 188 (24) 44 10 3 

+ (Explode) 

MH (MeSH) 

 

 



 
 

 
 

 

Sökmatris          5(6) 

Databas/Datum Sökningsnummer Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PsycINFO 

2015-09-02 

Kl: 10.30 

#S1  

(DE "Parents+")  OR (DE 

"Parent –Child Relations+")  

 

113227     

 #S2  

(DE "Life Experiences+")  

 

20473     

 #S3  

(DE "Neoplasms+") 

 

36502     

 #S4  

S1 AND S2 AND S3 

 

41     

 #S5  

S1 AND S2 AND S3 

Med Begränsningarna: 

●Peer reviewed 

●English language 

●2004-2015 

● Age: ∙ childhood (birth-

12yrs) 

∙ Adolescence (13-17yrs) 

 

10 10 (1) 3 1 0 

+ (Explode) 

DE (Thesaurus) 

 



 
 

 
 

 

Sökmatris          6(6) 

Databas/Datum sökningsnummer Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

PsycINFO  

2015-09-05 

Kl: 12.00 

#S1 (DE 

"Parents+")  OR 

(DE "Parent –

Child 

Relations+")  

113145 

 

 

    

 #S2 (DE 

"Neoplasms+")  

36440     

 #S3 experience 430102     

 #S4 S1 AND S2 AND 

S3  

361     

 #S5 S1 AND S2 AND 

S3 Med 

begränsningarna: 

●Peer Reviewed 

●English 

language 

●2004-2015 

● AGE: 

∙Childhood (birth-

12yrs) 

∙Adolescence (13-

17yrs) 

75 75 (6) 17 8 2 

+ (Explode) 

DE (Thesaurus) 

 



 
 

 
 

Artikelmatris      Bilaga 2   1(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidsskrift, land 

Syfte  Design och metod Värdering Resultat  

Brody, A. & 

Simmons L-A. 

(2007). 

 

Family 

Resiliency 

During 

Childhood 

Cancer: The 

Father’s 

Perspective 

 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing, 24(3), 

152-165 

 

doi: 

10.1177/1043454

206298844 

 

USA 

Att utforska de 

resurser som 

hjälper pappor att 

anpassa sig till 

livet efter sitt 

barns diagnos. 

Design och metod 

Intervjustudie med deskriptiv design. 

Inklusionskriterier 

Fäder med barn som var under 

behandling eller hade fått behandling 

inom de föregående tolv månaderna 

för någon cancerdiagnos. 

Exklusionskriterier 

Ej beskrivna. 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval. Fäder med barn 

under behandling på samma 

pediatriska onkologiavdelning i 

Kentucky tillfrågades om deltagande. 

Slutgiltig studiegrupp 

Alla som tillfrågades om deltagande 

svarade ja. Åtta fäder med barn i 

åldrarna 4-16 år deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Styrkor 

Forskarna i studien anser att 

de har uppnått datamättnad. 

Platsen där intervjuerna tog 

plats är beskrivet. Redovisning 

av de frågor som användes. 

Triangulering användes. 

Lämplig undersökningsgrupp. 

Citat finns med i resultatet. 

Klinisk relevans. Inget 

bortfall. Två av intervjuerna 

granskades av utomstående för 

att säkerställa att rätt teman 

hade identifierats. 

Svagheter 

Bekvämlighetsurval. Ingen 

återkoppling till 

intervjupersonerna finns 

redovisat. Inte angivet vem 

eller vilka som granskade de 

två intervjuerna. Forskarna 

redovisar inte sin förförståelse. 

Fyra teman framkom i 

resultatet.  

Förändringar i familjelivet.  

Fäderna erfor fysiska, 

psykiska och ekonomiska 

omställningar i livet efter det 

att barnet fått sin diagnos.  

Kommunikation 

Kommunikationen och 

relationen mellan 

sjukvårdspersonalen och 

fäderna upplevdes som 

viktigt. 

Socialt stöd 

Socialt stöd var det än kom 

ifrån upplevdes vara av stor 

vikt. 

Sjukdomens effekt på 

fäderna 

Fädernas erfarenheter av sitt 

barns sjukdom tog sig i 

uttryck på flera emotionella 

sätt.  

 



 
 

 
 

Artikelmatris         2(10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Darcy, L., Knutsson, S., 

Huus, K. & Enskär, K. 

(2014). 

   

The Everyday Life of the 

Young Child 

Shortly After Receiving a 

Cancer 

Diagnosis, From Both 

Children’s 

and Parent’s Perspectives 

 

Cancer Nursing 

 

doi: 10.1097/NCC.00000 

00000000114 

 

Sverige 

Att undersöka småbarns 

och deras föräldrars 

uppfattningar 

om hur cancer påverkar 

barnets hälsa och 

vardagsliv strax efter 

diagnos. 

Design och metod: 

Intervjustudie med 

beskrivande design 

fenomenologisk metod. 

Inklusionskriterier: 

Barn mellan ett till sex år 

vid diagnostillfället. 

Familjen kunde 

kommunicera på svenska.  

Exklusionskriterier: 

Framgår ej 

Utvalsförfarande: 

13 barn i åldrarna ett-fem. 

20 mödrar och tre fäder. 

Barnen var ansluten till ett 

barnonkologiskt centra i 

södra Sverige. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Långtidsstudie. 

Intervjuerna spelades in 

samt antecknades. 

Analysmetod: 

Innehållsanalys med 

induktiv ansats. 

Styrkor 

Forskarna i studien anser 

att de har uppnått 

datamättnad. 

Provintervjuer 

genomfördes innan. 

Intervjuerna hölls på ett 

lugnt ställe. Citat från 

deltagarna i studien anges. 

Tydlig datainsamling. 

Redovisning av bortfall. 

 

Svagheter  

Exklusionskriterier 

framgår ej. Relation 

mellan forskare och 

deltagare framkommer ej. 

Forskarna redovisar inte 

sin förförståelse. 

Barnet före diagnos  

var mer levande, aktiv och 

glad. 

Chock att ta emot 

diagnosen. 

Föräldrarollen ändrades 

och det var svårt för 

föräldrarna att anpassa sig 

till den nya rollen. 

 

Föräldrarna upplevde 

lidande av att vara en av 

de som håller ner sitt barn 

vid obekväma och 

smärtsamma situationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Artikelmatris         3(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Fletcher, P. C. 

(2011).  

 

My child has 

cancer: Finding 

the silver lining 

in every mother's 

nightmare. 

 

Comprehensive 

Pediatric 

Nursing, 34(1), 

40-55. 

 

doi: 

10.3109/0146086

2.2011.557905 

 

Kanada 

Att utforska 

kvinnliga 

vårdnadshavares 

levda erfarenheter 

av när deras barn 

blivit 

diagnotiserat med 

cancer, 

behandlingen och 

perioden efteråt 

Design och metod 

Intervjustudie med explorativ design. 

Inklusionskriterier  

Kvinnor minst 16 år gamla. Släkt med ett barn yngre än 17 år 

som var under eller fått behandling för cancer inom en femårs 

period eller en sjukvårdspersonal som arbetade direkt med 

familjer vars barn hade cancer. Deltagarna behövde vara 

delaktiga i omvårdnaden om barnet.  

Exklusionskriterier 

Framgår ej.  

Urvalsförfarande 

Snöbollsurval. Affischer som förklarade studiens syfte och 

hur kontakt med forskarna gjordes, sattes upp på lokala 

barncancer stödgrupper i Ontario. De som var intresserade tog 

kontakt med forskarna för att få ytterligare information om 

studien och ett medgivandeintyg skickades hem till de som 

ville delta. 

Slutgiltig studiegrupp 

Nio mödrar i åldrarna 32-47. Deltagarna var antingen gifta 

eller i en relation. Barnens ålder var mellan sex månader och 

16 år. 

Datainsamlingsmetod 

Strukturerade intervjuer. En intervju gjordes via e-mail.  

Analysmetod 

Fenomenologisk. 

Styrkor 

Redovisar bortfall. 

Forskarna i studien 

anser att de har 

uppnått datamättnad. 

Triangulering 

användes. Forskarna 

analyserade först 

resultatet enskilt och 

träffades sedan 

tillsammans för att 

utforma olika teman. 

Citat i resultatet. 

Forskaren redovisar 

sin förförståelse. 

Svagheter 

Inklusionskriterierna 

inte förenliga med 

syftet. 

Exklusionskriterier 

framgår ej. Framgår 

inte vem som 

genomför intervjuerna 

eller var de hölls.   

Erfarenheter i 

form av stöd 

från föräldrar i 

liknande 

situationer, se 

det positiva i 

tillvaron samt 

stöd från 

familj, 

sjukvårdspers

onal och 

familj 

upplevdes. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Artikelmatris         4(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Khoury, M. N., 

Huijer, H. A., & 

Doumit, M. A. 

A. (2013). 

 

Lebanese 

parents’ 

experiences 

with a child 

with cancer 

 

European 

Journal of 

Oncology 

Nursing, 17(1), 

16-21. 

 

doi:10.1016/j.ej

on.2012.02.005 

 

Libanon 

 

Att förstå 

Libanesiska 

föräldrars 

erfarenheter 

med barn med 

cancer. 

Metod och design: 

Intervjustudie med fenomenologisk design.   

Inklusionskriterier: 

Att vara arabtalande libanes, bo i Libanon, 

att vara förälder till ett barn som lever med 

cancer och ett avtal om att bli intervjuad 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urvalsförvarande: 

Föräldrar till barn som får vård på cancer 

avdelningen på universitetssjukhuset i 

Beirut. Föräldrarna tillfrågades av 

läkarsekreterare om deltagande. Om de 

svarade ja kontaktade forskarna föräldrarna 

för ytterligare information och bekräftelse. 

Strategiskt urval. 

Slutgiltig studiegrupp: 

Tio mödrar och två fäder i åldrarna 24-48. 

Sex flickor och sex pojkar i åldrarna ett till 

14,5.   

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analys metod: 

Hermeneutisk analys. 

 

Styrkor: 

Forskarna i studien 

anser att de har uppnått 

datamättnad. 

Intervjuerna höll till på 

sjukhuset på en plats 

med lugn miljö. 

Citat från deltagarna är 

nämnda i resultatet. 

Deltagarna läste igenom 

studien för 

godkännande.  

Undersöksgruppen är 

väl beskriven. 

Forskarna redovisar sin 

förförståelse. 

Svagheter: 

Exklusionskriterier 

ingår inte i studien. Det 

framgår inte att vem det 

var som höll i 

intervjuerna. Inte heller 

vad forskarna hade för 

relation till deltagarna. 

Det är en kamp att gå igenom när 

barnet har cancer. Fem teman 

framkom i resultatet som beskrev 

föräldrars erfarenheter och 

upplevelser.  

Att leva med chocken av 

diagnosen. 

Chocken av diagnosen påverkade 

hela familjen. 

Förändringar i kvaliteten på 

familjens liv 

Förändringar på levnadsvanor och 

de upplevde frustration.  

Sjukdomens inverkan på 

familjen och syskondynamiken 

Cancer orsakade stress som 

påverkade hela familjen. 

Uppkomsten av nya bördor. 

Ekonomiska bördor, ökat 

ansvarstagande och förändringar i 

familjen. 

Att leva i osäkerhet. 

Rädsla för framtiden och 

osäkerheten skapade oro. 

 

 



 
 

 
 

Artikelmatris         5(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Mckenzie, S. & 

Curle, C. 

(2012).  

 

The end of 

treatment is not 

the end’: 

Parents' 

experiences of 

their child's 

transition from 

treatment for 

childhood 

cancer. 

 

Psycho‐
Oncology, 

21(6), 647-654.  

 

doi:10.1002/pon

.1953 

 

England 

Att utforska 

föräldrars 

erfarenheter 

av när 

behandlingen 

avslutas vid 

barncancer 

och syftar till 

att utveckla 

en teoretisk 

förståelse för 

övergången. 

Design och metod 

Grounded theory med beskrivande design. 

Inklusionskriterier  

Föräldrar med barn i åldrarna 5-18 som avslutat sin 

behandling inom senaste tolv månaderna, 

förstagångsbehandlade, bodde hemma och gick i skolan. 

Exklusionskriterier 

Inte engelskspråkiga. Om föräldrarna hade någon 

psykisksjukdom, om barnen hade fått ett återfall i sin 

sjukdom samt om barnen fick behandlingen utanför 

sydvästra England. 

Urvalsförfarande 

Teoretiskt urval. Sjuksköterskor och socialarbetare tog 

kontakt med potentiella deltagare i sydvästra England. En 

detaljerad förklaring om studien och dess syfte bifogades.  

Slutgiltig studiegrupp 

Sex fäder och fem mödrar från sex olika familjer i 

åldrarna 35-56. Alla föräldrar var biologiska föräldrar till 

respektive barn. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. Intervjuaren skrev 

anteckningar under tiden. 

Analysmetod 

Öppen kodning efter transkribering. Teman identifierades 

och kategorier bildades. Integrering med relevant 

litteratur och återkoppling till oberoende 

forskningskollegor.  

Styrkor 

Samma person 

genomförde alla 

intervjuerna. För att 

säkerställa validiteten 

fick vissa studiedeltagare 

och utomstående 

forskararbetare ta del av 

de kategorier och teman 

som framkom. Citat i 

resultatet.  

Tydliga exklusions- och 

inklusionskriterier. 

Beskrivning av var 

intervjuerna hölls.  

Svagheter 

Intervjuaren genomförde 

dataanalysen. Ej 

redovisat bortfall eller 

hur många föräldrar som 

tillfrågades. Forskarna 

redovisar inte sin 

förförståelse. 

Föräldrarnas 

erfarenheter var att 

stöd från familj, 

sjukvårdspersonal 

och vänner både 

kunde vara stödjande 

men också upplevas 

som en börda. 

Emotionella 

erfarenheter av rädsla 

för återinsjuknande 

och inte veta vad som 

kommer hända i 

framtiden. 

Föräldrarna upplevde 

att stödet från 

sjukvården minskade 

drastiskt efter 

avslutad behandling 

och de kände sig 

övergivna.   

 



 
 

 
 

Artikelmatris         6(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Nicholas, D., 

Selkirk, E., 

McNeill, T., Fung, 

K., Lucchetta, S., 

& Gearing, R. 

(2009). 

 

Experiences and 

resistance 

strategies utilized 

by fathers of 

children with 

cancer. 

 

Social Work in 

Health Care, 

48(3), 260-275. 

 

doi: 

10.1080/00981380

802591734 

 

Kanada 

Att beskriva 

fäders 

erfarenheter 

av att ha ett 

barn med en 

cancerdiagn

os. 

Design och metod 

Grounded theory med beskrivande design. 

Inklusionskriterier  

Framgår ej. 

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande 

Teoretiskt urval.  

Slutgiltig studiegrupp 

Totalt 16 fäder varav 14 stycken biologiska, en 

styvförälder och en adoptivförälder i åldrarna 20-60 

inkluderades i studien. Alla barn var under 

behandling på samma barnsjukhus i centrala Kanada. 

Tio av fäderna var födda i Kanada och resterande var 

immigranter.  

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. Teman som framkom i 

de första intervjuerna som forskarna initialt inte tänkt 

fråga om uppkom och lades till i de senare 

intervjuerna. 

Analysmetod 

Transkribering av intervjuerna. Upptäckter under 

studiens gång diskuterades med kunniga personer 

inom respektive ämne för få en djupare förståelse för 

de uppkomna hypoteserna och se om de var kliniskt 

tillämpbara.  

 

Styrkor 

Återkoppling till 

studiedeltagare. Uppföljning 

med kunniga personer inom 

respektive område. 

Forskarna i studien anser att 

de har uppnått datamättnad. 

Intervjuplats och vilka som 

intervjuade är beskrivet. 

Citat i resultatet. Lämplig 

urvalsmetod för metoden 

som användes. Återkoppling 

av de uppkomna 

hypoteserna till vissa 

deltagare. Forskarna 

redovisar sin förförståelse. 

Svagheter 

Urvalsförfarandet är inte 

tydligt beskrivet, den 

slutgiltiga studiegruppen är 

dock tydligt beskriven. Inga 

tydliga inklusions- och 

exklusionskriterier.  

Fädernas upplevelser 

och erfarenheter var 

varierande och 

individuella. 

Genomgående var 

dock att barnets 

sjukdom ansågs som 

en förödande 

händelse med 

negativa effekter på 

barnets liv, familjen 

och sig själva. 

Emotionella 

erfarenheter som 

ångest, hopplöshet 

och hot mot sin 

maskulinitet 

framkom. Stöd från 

vänner, familj och 

sjukvårdspersonal 

samt en tro på en 

högre makt upplevdes 

som underlättande 

ting i vardagen.  

 



 
 

 
 

Artikelmatris         7(10) 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Soanes, L., 

Hargrave, D., 

Smith, L., &. 

Gibson, F. (2009). 

 

What are the 

experiences of the 

child with a brain 

tumour and their 

parents?  

 

European Journal 

of Oncology 

Nursing, 13(4),  

255-261. 

 

doi:10.1016/j.ejon. 

2009.03.009 

 

England 

 

Att beskriva 

barn/unga 

personers 

uppleveser av att 

ha en hjärntumör 

(och deras 

föräldrars) av att få 

behandling på ett 

regionalt cancer-

center. 

 

 

Design och metod: 

Prospektiv longitudinell metod med förklarande och 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier: 

Barn mellan fyra och 16 år som genomgår en 

behandlingsstart för en hjärn- eller spinaltumör på ett 

behandlingscentrum i England. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej  

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval på ett regionalt cancer-center i 

England. Föräldrar och barn som uppfyllde 

inklusionskriterierna identifierades av personer med 

koppling till studien. De som ville delta fick träffa 

forskaren som förklarade mer ingående om studien.  

Slutgiltig studiegrupp 

Nio mödrar och nio fäder. Tio barn i åldrarna fyra-13. 

Datainsamlingsmetod: 

Datainsamlingen pågick under ett års tid. 

Semistrukturerade intervjuer med föräldrarna och barn 

äldre än tolv år. Rita och skriva metod för barn sex-

tolv år. Barn i åldrarna fyra-sex fotograferade sina 

erfarenheter och skapade ett kollage. Journalläsning 

och observationer förekom bland forskarna. 

Analysmetod 

Tematisk analys. 

Styrkor: 

Intervjuerna höll till 

på ställen där 

föräldrarna och 

barnet kände sig 

mest bekväma. 

Triangulering av 

data och metod. 

Redovisning av 

bortfall. 

Forskarna redovisar 

sin förförståelse. 

Svagheter: 

Internt bortfall. 

Bekvämlighetsurval. 

Känslor som 

beskrevs var, 

chock, upprördhet, 

ilska och stress. 

 

Föräldrarna fann att 

de var fysiskt trötta 

av den ökade 

omvårdnaden som 

blev med att ta 

hand om ett sjukt 

barn. 

 

Utmattning 

förvärrades av brist 

på sömn och den 

extra stress som 

orsakas av 

förlust av familjens 

inkomst. 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Taleghani, F., 

Fathizadeh, N. & 

Naseri, N. (2012). 

 

The lived 

experiences of 

parents of children 

diagnosed with 

cancer in Iran. 

 

European Journal 

of Cancer Care, 

21(3), 340-348. 

 

doi: 10.1111/j.1365-

2354.2011.01307.x 

 

Iran 

Att beskriva 

föräldrars 

levda 

erfarenheter 

till barn med 

diagnosen 

cancer i Iran. 

Design och metod 

Intervjustudie med fenomenologisk metod och 

beskrivande design. 

Inklusionskriterier 

Föräldrar till barn med blodcancer under 

behandling, yngre än tolv år och det skulle ha 

gått minst tre månader sedan diagnostillfället. 

Exklusionskriterier  

Barnen skulle inte ha något syskon med någon 

kronisk sjukdom. 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval. Elva mödrar och fyra fäder på 

ett av de största regionsjukhusen i Iran som 

erbjuder barnonkologiskbehandling tillfrågades 

om deltagande. 

Slutgiltig studiegrupp 

Elva mödrar och fyra fäder i åldrarna 25-45. Alla 

som inkluderades i studien var villiga att 

beskriva och prata om sina erfarenheter om 

situationen. Ingen av deltagarna hade någon 

historia av psykisk sjukdom. 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer. 

Analysmetod 

Innehållsanalys. 

Styrkor 

Forskarna i studien anser 

att de har uppnått 

datamättnad. Samma 

person genomförde alla 

intervjuer. Återkoppling 

av innehållet till några av 

deltagarna. Detaljerad 

beskrivning av 

analysförfarandet. 

Triangulering. Forskarna 

redovisar sin 

förförståelse. 

 

Svagheter 

Dålig beskrivning av 

urvalsmetod. 

 

 

Upplevelser och 

erfarenheter av social 

isolering, förändringar av 

normaliteter i vardagen 

och misstro mot 

kemoterapin uttrycktes 

av föräldrarna.  
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tidskrift, land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Wong, M. Y. & Chan, S. 

W. (2006).  

 

The qualitative experience 

of chinese parents with 

children diagnosed of 

cancer.  

 

Journal of Clinical 

Nursing, 15(6), 710-717.  

 

 

doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01297.x 

 

Kina 

 

 

Att beskriva 

kinesiska föräldrars 

copingerfarenheter, 

under 

behandlingsfasen, 

vars barn har 

diagnostiserats med 

cancer. 

 

 

 

 

 

 

 

Design och metod: 

Intervjustudie med 

fenomenologisk metod. 

Inklusionskriterier: 

Föräldrar som var primära 

vårdgivare för barn yngre än18 

år men diagnosticerad med 

cancer inom ett år och 

genomgick en aktiv behandling. 

Föräldrar som var äldre än 18 år. 

Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande: 

På det största regionala sjukhuset 

som tillhandahåller onkologi i 

Hong Kong. Strategiskt urval. 

Föräldrar som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades 

om deltagande i studien.   

Slutgiltig studiegrupp: 

En far och åtta mödrar. 

Barnens ålder var mellan nio 

månader-15 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Öppna intervjuer. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk. 

Styrkor 

Forskarna ger exempel på 

frågor som var med på 

intervjuerna. 

Inklusionskriterier framgår 

tydligt. Trovärdigheten i 

studien analyserades. 

Deltagarna fick läsa 

studien efteråt. Forskarna 

redovisar sin förförståelse. 

 

Svagheter 

Exklusionskriterier 

framgår ej. Framgår inte 

vem som höll i 

intervjuerna. 

Studien visade olika teman 

som presenterade olika 

stadier av sjukdomens 

påverkan på föräldrarna. 

Chock 

De första reaktionerna på 

barnens diagnos var en 

blandning av känslor som 

chock, oro och känsla av 

förlust. 

Konfrontera 

verkligheten 

Barnet blev priorterat. 

Vissa föräldrar slutade sitt 

arbete. 

Att se situationen ur ett 

nytt perspektiv. 

Hopp om att barnet skulle 

bli friskt. Inga andra 

förväntningar på barnet. 
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Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Design och metod Värdering Resultat 

Yates, P., Griffiths, 

M., & Schweitzer, 

R. (2012). 

 

Parental 

experience of 

childhood cancer 

using Interpretative 

Phenomenological 

Analysis 

 

Psychology and 

Health 

27(6), 704–720 

 

doi:10.1080/08870

446.2011.622379 

 

Australien 

Att utforska 

erfarenheter 

hos föräldrar 

som har ett 

barn med en 

livshotande 

sjukdom. 

Design och metod 

Intervjustudie med deskriptiv design. 

Inklusionskriterier 

Föräldrar till ett barn mellan åtta och 17 år med en 

cancersjukdom diagnotiserad efter 2005, vara 

engelskspråkiga, gett sitt samtycke om deltagande 

och som ansågs vara normalbegåvade.  

Exklusionskriterier 

Framgår ej. 

Urvalsförfarande 

Föräldrar som uppfyllde inklusionskriterierna 

identifierades av behandlande onkolog på en 

barnonkologisk/hematologisk avdelning som 

vidarebefordrade informationen till forskarna för 

studien, som i sin tur skickade ut brev om studiens 

innehåll och syfte till de identifierade föräldrarna.  

Slutgiltig studiegrupp 

Nio mödrar och två fäder i åldrarna 36-57 från nio 

olika familjer. 

Datainsamlingsmetod 

Två semistrukturerade intervjuer över en tolv 

månaders period med ungefär sex månaders 

intervall. Studien fortgick från oktober 2006 till 

januari 2008. 

Analysmetod 

Fenomenografisk analys. 

Styrkor 

Tydliga etiska 

överväganden. 

Tydliga 

inklusionskriterier. 

Beskrivning av 

intervjufrågor. 

Redovisning av 

bortfall. Deltagarna 

fick själva välja var 

intervjuerna skulle 

äga rum. Citat i 

resultatet. Tydlig 

metod. 

Svagheter 

Framgår inte vem 

som genomförde 

intervjuerna. Ingen 

återkoppling till 

deltagarna. 

Forskarna redovisar 

inte sin 

förförståelse. 

Upplevelserna och 

erfarenheterna var väldigt 

individuella. Känslor som 

sorg, djup ledsamhet, chock, 

förnekande och oförståelse 

om varför sjukdomen hade 

drabbat familjen förekom. 

Föräldrarna upplevde stora 

förändringar i vardagslivet. 

Stöd från övriga 

familjemedlemmar, vänner 

och skola hade en stor 

positiv inverkan på 

föräldrarna. 

 


