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Sammanfattning 

Bakgrund: I Sverige insjuknar omkring 250 barn i cancer varje år. Föräldrarna har inte alltid 

varit delaktiga i sitt barns vård. Idag ses delaktigheten under sjukdomsperioden som en 

självklarhet då föräldrarna förmedlar en trygghet till barnet. Sjuksköterskan ska 

uppmärksamma hela familjens behov och arbeta utifrån en familjefokuserad omvårdnad, där 

familjen ses som en helhet.  

Syfte: Att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med cancer.  

Metod: En litteraturstudie genomfördes med systematisk sökning och deskriptiv design. 

Databaser som valdes var CINAHL, Medline och PsycINFO. En integrerad analys användes 

för att sammanställa resultat.  

Resultat: Föräldrarna beskrev hur deras liv plötsligt förändrades efter barnets cancerdiagnos. 

Känslor av chock, rädsla, oro och hjälplöshet var gemensamt hos föräldrarna. Stöd från både 

personal och anhöriga hade en betydande roll då behovet av stöd ökade. Stöd och information 

från sjukvården ansågs vara viktig. Föräldrarna behövde hopp för att vara starka och för att 

kunna hantera situationen. För att behålla hoppet behövdes en positiv inställning vilket fick 

föräldrarna att tänka framåt.   

Slutsats: Studiens resultat visar att samtliga familjemedlemmar påverkas av barnets 

cancersjukdom. Föräldrarna beskriver sjuksköterskan som betydelsefull vid stöttning. Hopp 

fick föräldrarna att ta sig igenom den svåra situationen.      
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1. Inledning 
Varje år insjuknar omkring 250 barn och ungdomar i cancer i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

När ett barn får cancer påverkas inte enbart barnet utan även barnets föräldrar (Al-Gamal & 

Long, 2010). Föräldrarna hamnar ofta i chocktillstånd och har svårt att förstå vad som hänt 

(Cullberg, 2006). De kan också uppleva oro över barnets framtid (Gibbins, Steinhardt & 

Beinart, 2012). Det är viktigt som sjuksköterska att ha god förståelse och kunskap, samt att ge 

stöd och omvårdnad till föräldrarna i samband med barncancer (Papaikonomou, 2007). 

Litteraturstudien har genomförts för att öka förståelse för föräldrar vars barn fått cancer. Det 

sjuka barnet, vårdpersonalen och föräldrarna bör ha en god relation då det blir täta besök inom 

sjukvården. Sjuksköterskor kan träffa föräldrar till barn med cancer oavsett arbetsplats, därför 

bör de vara medvetna och ha kunskap för att ge ett gott bemötande och god omvårdnad.  

 

2. Bakgrund 
Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika maligna sjukdomar. Det sjukdomarna har 

gemensamt är att celler delar sig okontrollerat. Okontrollerad celldelning kan förekomma i 

många delar i kroppen och celler kan bilda en tumör. Tumören växer och sprider sig ofta till 

andra platser i kroppen, tidslängden för tumörutveckling varierar. Vid spridning bildas 

dottertumörer, så kallade metastaser. Tillväxten av tumören kan påverka omkringliggande 

organ. Vanliga symtom vid cancersjukdom är allmänpåverkan, illamående, viktnedgång eller 

feber (Socialstyrelsen, 2013). 

       2.1 Cancer hos barn 
Definitionen på barn är varje människa under 18 år (Unicef, u.å.). Varje år insjuknar omkring 

250 barn och ungdomar i någon cancersjukdom i Sverige. Antalet insjuknande har legat 

stabilt de senaste decennierna (Hagelin, 2008). Barncancer är den fjärde vanligaste 

cancerformen i världen (Fotiadou, Barlow, Powell & Langton, 2008). När ett barn får 

diagnosen cancer påverkas även hela familjen. Barnets livshotande sjukdom leder till att 

familjen hamnar i kris (Al-Gamal & Long, 2010).  

Orsaken till cancersjukdom hos barn är ofta okänd. Vilken typ av cancerform barnet får beror 

på kön, etnicitet och ålder. I västvärlden är akut lymfatisk leukemi (ALL) och hjärntumörer de 

vanligaste cancerdiagnoserna hos barn (Hagelin, 2008). Symtom som ofta förekommer hos 

barn är feber, trötthet och aptitlöshet (Kreuger, 2000). Behandlingsformer som används är 

kemoterapi, kirurgi och strålbehandling (Gibbins et al., 2012). Samtliga behandlingsformer 

kan förekomma enskilt men även i kombination (Hagelin, 2008). Vanliga förekommande 

biverkningar av behandling av cancer är trötthet och utmattning (fatigue), illamående, 

kräkningar, smärta, muntorrhet, diarréer och förstoppning (Lorentsen Bruun & Grov, 2011). 

Under 1970-talet var dödligheten hög och behandlingen bestod till stor del av symtomlindring 

(Hagelin, 2008). Under de senaste 15-20 åren har siffrorna för överlevnad ökat, idag överlever 

82 % av barnen med cancer (Bally et al., 2014b). Behandlingen av cancer är nu mer 

avancerad. Läkemedelena har också utvecklats vilket i sin tur leder till minskat illamående 

relaterat till behandling (Gibbins et al., 2012). Det har också gjort att den totala 

behandlingstiden av cancer har förkortats under de senaste åren. Målet med dagens 

behandling är att den sjuka ska bli frisk (Hagelin, 2008).    

       2.2 Föräldrarollen  
Föräldrarollen i samband med vård av sitt barn har förändrats över tid. Förr behandlades 

barnen på rutin och opersonligt av vårdgivarna. Föräldrarna var inte delaktiga och hade 

mindre kontakt med barnet under vårdtiden. Idag ses dem som en självklarhet i omvården av 
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sitt barn (Hallström, 2009). Föräldrarna som är delaktiga i barnets behandling och omvårdnad 

upplever allvarligare stressfaktorer än barnet, främsta fokus ligger på barnets välbefinnande 

och föräldrars lidande hamnar i skymundan (Yoshida et al., 2014). Föräldrarnas delaktighet i 

omvårdnad under sjukhusförloppet kan leda till förändringar i deras beteende gentemot sitt 

barn. Vanliga reaktioner är överbeskyddande, mer krävande eller mer restriktiva mot sitt barn 

(Edwinson Månsson & Enskär, 2008). Att ens barn insjuknar i cancer är något en förälder 

aldrig kunnat föreställa sig. Rädslan över att cancern kan ta barnet ifrån dem blir då påtagligt 

(Papaikonomou, 2007). 

Ett barn behöver sina föräldrar för att känna trygghet. Utan tryggheten känner de sig 

övergivna och kan uppleva situationen traumatisk. Därför är idag föräldrarna med sitt sjuka 

barn dygnet runt. Deras närvaro och delaktighet har en stor betydelse för vårdförloppet och 

för omvårdnad då de känner sitt barn bäst. Barnet vänder sig ofta till föräldrarna då de känner 

tillit till dem (Edwinsson Månsson & Enskär, 2008).  

       2.3 Sjuksköterskans roll  
En legitimerad sjuksköterska arbetar alltid efter lagar och förordningar. Sjuksköterskan 

arbetar även utifrån ett etiskt förhållningssätt, beprövad erfarenhet och vetenskap. 

Utvecklingen inom omvårdnad leder till att sjuksköterskan måste upprätthålla sin kompetens 

och arbeta utifrån evidensbaserad kunskap. Sjuksköterskan ska kunna informera och 

undervisa närstående (Socialstyrelsen, 2005).  

Vid omvårdnad av patient med cancer är sjuksköterskans fokus att förebygga, minska och 

lindra biverkningar av både behandling och sjukdom (Hagelin, 2008). Som sjuksköterska 

innebär det ett ansvar att kunna tillgodose barns och föräldrars behov. Det krävs att 

personalen är lyhörd och uppmärksam på familjens vilja och önskemål. Det är viktigt att 

sjuksköterskan frågar efter eventuella oklarheter för att ge god omvårdnad (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2008). Att ge stöd åt familjer är en del av sjuksköterskans roll, dock 

upplevs det inte vara enkelt. Det krävs att sjuksköterskan ser behovet av stöd hos föräldern 

(Papaikonomou, 2007).    

För att ge familjen bästa möjliga upplevelse under tiden på sjukhuset bör sjuksköterskan vara 

flexibel och tidigt bygga upp ett förtroende. Föräldrarna är en stor tillgång för vårdpersonalen 

då de har kunskap om barnets individuella egenskaper. En del av sjuksköterskans roll är att 

föra kunskapen vidare till föräldrarna om hur de ska ge god omvårdnad till sitt barn. 

Föräldrarna bör veta hur de ska hantera förändringar vid barnets beteende, känslor och 

reaktioner. Föräldrarna bör få undervisning och god information (Edwinson Månsson & 

Enskär, 2008). För att få en god relation ska sjuksköterskan redan vid första mötet med 

familjen vara artig, visa respekt och vara tillmötesgående. Förhållningssättet är en 

förutsättning för förtroende, tillit och trygghet (Benzein, Hagberg & Saveman, 2012a). 

       2.4 Familjefokuserad omvårdnad 

Begreppet familjefokuserad omvårdnad innefattar två olika synsätt som kompletterar 

varandra. Vid familjecentrerad omvårdnad har hela familjen en betydande roll. 

Familjerelaterad omvårdnad innebär fokus på patient eller närstående, resterande 

familjemedlemmar ses som ett sammanhang (Benzein et al., 2012b). 

Familjefokuserad omvårdnad innefattar relationen mellan familjen och sjuksköterskan. Det 

innebär också att familjen ses som en helhet och att familjens resurser identifieras. 

Omvårdnaden bygger på en icke-hierarkisk relation. Alla familjer har olika utseenden och 

funktion. Familjemedlemmar behöver inte vara biologiska, patienten avgör vem eller vilka 

som är en del av familjen (Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). Vården idag belyser vikten 
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av anhörigas delaktighet i omvårdnaden. Insjuknar en familjemedlem i cancer påverkas även 

de övriga i familjen. Viktigt att ta hänsyn och inkludera hela familjen i viktiga beslut, det kan 

då leda till minskat lidande, förbättrad hälsa och ökat välbefinnande för både patient och 

familjemedlemmar. Samtligas kompetenser är då inkluderade i vårdprocessen (Benzein, 

Hagberg & Saveman, 2012b).           

       2.5 Problemformulering 

I Sverige insjuknar cirka 250 barn i cancer varje år. När ett barn får diagnosen cancer 

förändras plötsligt hela familjens liv. För att sjuksköterskan ska bemöta familjemedlemmarna 

på bästa sätt bör de ha uppdaterad kunskap om föräldrarnas upplevelser. Litteraturstudien har 

genomförts för att öka kunskapen om föräldrarnas upplevelser av sitt barns cancersjukdom. 

Sjuksköterskor kan ta del av informationen i studien vilket kan bidra till ökad medvetenhet 

om känslor och bemötande. För att ge ett gott bemötande till samtliga familjemedlemmar bör 

sjuksköterskan arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad, där hela familjen ses som en 

helhet.    

 

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med cancer. 

 

4. Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie med strukturerad sökning och deskriptiv design. 

Litteraturstudie innebär att systematiskt analysera de texter som väljs ut, samt att beskriva det 

aktuella kunskapsläget inom det valda området (Forsberg & Wengström, 2013).  

       4.1 Sökstrategi 
För att hitta artiklar som svarade på syftet utfördes sökningen i flera databaser. Det gjordes 

även för att få stort antal träffar. Databaserna som användes var CINAHL, Medline och 

PsycINFO. Databaserna valdes då de täcker området omvårdnad. PsycINFO användes för att 

hitta psykologisk forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). De sökord som 

ansågs som meningsbärande till syftet valdes ut.  

I CINAHL användes sökorden Parents, Neoplasms, Emotions, Quality of Life och Parent-

Child Relations. Ämnesorden kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND 

(Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som valdes i databasen var peer reviewed, 

english language samt ett tidsintervall mellan 2005-2015, (se bilaga 1). För att utesluta 

dubbletter valdes begränsningen exclude medline records.   

Sökorden i Medline var Parents, Neoplasms, Emotions, Quality of Life och Life Change 

Events. Ämnesorden kombinerades med de booleska operatorerna OR och AND. English 

language samt tidsintervall mellan 2005-2015 var begränsningar som användes. I Medline är 

all publicerad forskning vetenskapligt granskad, därför finns inte peer reviewed funktionen, 

(se bilaga 1).  

I PsycINFO användes sökorden Parents, Neoplasms, Life Experiences, Emotional States och 

Quality of Life. För att få mer specifik sökning på ämnesordet Emotional som använts i de 

tidigare databaserna, valdes det underliggande ämnesordet Emotional States. Även här 

kombinerades ämnesorden med de booleska operatorerna OR och AND. Slutligen användes 
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begränsningarna peer reviewed, english language samt ett tidsintervall mellan 2005-2015, (se 

bilaga 1). 

       4.2 Urval 

Inklusionskriterier var artiklar som innehöll föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 

med cancer och barn mellan 0-18 år. Exklusionskriterier var artiklar om andra anhörigas 

upplevelser, exempelvis syskon och mor-och farföräldrar, artiklar där barnet avlidit, artiklar 

där föräldrar lider av cancersjukdom och sjuksköterskans upplevelser. 

Urvalen utfördes i fyra steg. Vid det första urvalet lästes 544 artikeltitlar. I andra urvalet lästes 

142 abstract utifrån titlarna. Vid urval tre lästes 58 relevanta artiklar i sin helhet och en 

kvalitetsgranskning gjordes utifrån Forsberg & Wengströms (2013) checklistor. Många 

artiklar valdes bort då de var pilotstudier, reviewes, dubletter eller svarade ej till syftet. I sista 

urvalet behölls slutligen tio artiklar till resultatet, varav åtta artiklar var kvalitativa och två var 

kvantitativa.   

       4.3 Dataanalys 
En integrerad analys användes för att sammanställa resultatet på ett överskådligt sätt. 

Analysen utfördes i olika steg och huvudkategorier och subkategorier identifierades 

(Kristensson, 2014). För att minska risken för feltolkningar lästes artiklarna av båda 

författarna. Artiklarnas resultat sammanställdes och redovisades i artikelmatriser, (se bilaga 

2). Vid genomläsning av hela artiklar hittades gemensamma begrepp, de valdes då att 

användas som kategorier. Kategorier som identifierades var känslor, familj och sjukvård. För 

att särskilja dem markerades de med olika färger. Därefter delas de in i huvudkategorier och 

subkategorier. Resultatet innehåller sex huvudkategorier och en subkategori.  

       4.4 Etiska överväganden  
För att få tillstånd till att göra en studie krävs ett godkännande av etisk kommitté. Artiklarna 

är därför etiskt godkända. Samtliga artiklar som använts har vid flertal gånger lästs igenom av 

båda författarna för att minska risken för feltolkningar och förvrängningar vid översättning 

från engelska till svenska. Artiklarna lästes objektivt för att inte vinkla innehållet utifrån 

författarnas perspektiv. Det gjordes även för resultatet inte skulle påverkas av författarnas 

egna åsikter och värderingar (Forsberg & Wengström, 2013).   

 

5. Resultat 
Huvudkategorier som identifierades var Föräldrarnas känslor och upplevelser, Förändrad 

föräldraroll, Föräldrarnas relation till sjukvården, Känslan av hopp, Behov av stöd och 

Familjens förändrade vardag. En subkategori som identifierades under huvudkategorin 

Känslan av hopp var Depression relaterat till hopp.  

       5.1 Föräldrarnas känslor och upplevelser 

Att vara delaktig i barnets behandling beskrevs av föräldrarna som en känslomässig berg- och 

dalbana med många upp- och nedgångar. Föräldrarna kände ofta chock, rädsla, osäkerhet, 

brist på kunskap och depression (Bally et al., 2014a). De kände sig ofta ledsna och de 

upplevde svårigheter att hantera andras reaktioner till barnets sjukdom. De uttryckte också 

trötthet och många upplevde sömnproblem (Enskär, Hamrin, Carlsson & von Essen, 2011). 

Mödrarna upplevde ensamhet, sorg och att syskon hamnade i bakgrunden (Enskär et al., 

2011), deras fokus var på delaktigheten i barnets liv och samanhållning (Kars et al., 2008). 

Föräldrarna ifrågasatte sig själva varför det hände just dem (Bally et al., 2014a). De kände 

även skuld och såg sjukdomen som en hämnd för deras tidigare misstag (Taleghani, 
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Fathizadeh & Naseri, 2012). Känslor hölls inne och de ville inte visa rädsla och nedstämdhet 

inför barnet. Föräldrarna kände sig maktlösa och kunde inte skydda sitt barn från lidandet 

(Anderzén-Carlsson, Kihlgren, Svantesson & Sorlie, 2010). 

Mödrarna upplevde en känsla av chock och rädsla när deras barn fick diagnosen cancer. De 

uttryckte känsla av förkrossning, hjälplöshet, depression och oro inför barnets framtid, om 

barnet överlever och vilket liv barnet då kan få (Shortman et al., 2013). Fäderna beskrev 

känslor av oro, osäkerhet, rädsla, isolering och depression. Barnets cancersjukdom upplevdes 

som ett helvete. De beskrev också fysiska symtom som stress, ångest, muntorrhet, minskad 

sömn samt minskad aptit. Fäderna kände sig hjälplösa och kunde inte heller kontrollera eller 

förbättra barnets hälsotillstånd. En känsla av skyldighet av att ge alla barnen samma tid och 

uppmärksamhet förekom (Nicholas et al., 2009).  

Föräldrarna upplevde svårigheter att inse att barnet var tvungen att genomgå 

behandlingsprocessen, trots vetskap att alternativ inte fanns (Anderzén-Carlsson et al., 2010).  

För att stötta sitt barn försökte föräldrarna ignorera deras egna rädslor och behov (Kars, 

Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2008). Trots att de upplevde det jobbigt att se sitt 

barn ledsen undanhölls föräldrarnas känslor (Anderzén-Carlsson et al., 2010). När föräldrarna 

såg sitt barn genomgå behandlingsprocessen ledde det till ångest (Enskär et al., 2011). Att 

finnas där som förälder är påfrestande och krävande, därför löpte föräldrarna en ökad risk för 

utbrändhet (Kars et al., 2008). 

       5.2 Förändrad föräldraroll 

Föräldrarna beskrev att grunden i föräldraskap är att alltid finnas där för sitt barn. När ett barn 

har en allvarlig sjukdom ville föräldrarna finnas där, då de var rädda att förlora barnet (Kars et 

al., 2008). Föräldrarna uttryckte att de anpassade sig efter barnets behov (Anderzén-Carlsson 

et al., 2010). Att vårda och stötta sitt barn samt att se barnets positiva reaktioner stärkte 

bandet mellan barn och föräldrarna (Kars et al., 2008). Mödrarna beskrev också hur relationen 

till deras partner stärktes (Fletcher, 2011). Föräldrarna beskrev en ökad vilja av att vara 

fysiskt nära sitt barn och visa kärlek och omsorg. Uppriktighet och ärlighet ökade också inom 

familjen under sjukdomsperioden (Anderzén-Carlsson et al., 2010).  

Fäderna beskrev känslor av att deras maskulina fadersroll rubbades då de inte kunde skydda 

sitt barn och familj. Fäderna såg sig själva som de tuffa, starka och ville därför inte visa sig 

svaga. De fick också en närmre relation till det sjuka barnet (Nicholas et al., 2009). Fäderna 

upplevde svårigheter att ge sin partner emotionellt stöd och problematiskt att både arbeta och 

samtidigt vara en del av barnets omvårdnad (Svavarsdottir, 2005). De upplevde en högre 

självkänsla samt ett större behov än mödrarna om att få egen tid. Fäderna stöttade också sitt 

barn mer praktiskt, de ville göra något konkret (Kars et al., 2008). 

Enligt både mödrarna och fäderna var det mest tidskrävande och svårast att ge emotionellt 

stöd till både det sjuka barnet och även till syskon, samt att hantera barnets beteenden i 

sjukdomen (Svavarsdottir, 2005). 

       5.3 Föräldrarnas relation till sjukvården 
Att låta professionell personal ta hand om sitt barn upplevde föräldrarna som avslappnat och 

säkert (Anderzén-Carlsson et al., 2010). Mödrarna beskrev tacksamhet till personal och 

volontärer som arbetade på sjukhuset (Fletcher, 2011). Dock kände föräldrarna av barnets oro 

och rädsla för vårdpersonal och valde då medvetet att hålla barnet ifrån personalen för att 

undvika rädslan (Anderzén-Carlsson et al., 2010). Föräldrarna prioriterade alltid sitt barn 

först, till skillnad från vårdpersonal som hade andra prioriteringar (Kars et al., 2008). 
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En stor del av föräldrarna upplevde tillräckligt med information om barnets sjukdom och 

behandling, vilket hjälpte dem att hantera situationen. De ansåg också att vårdpersonalen var 

professionell och tillgodosedde både föräldrarnas och barnets behov (Enskär et al., 2011). Vid 

tillfällen då mycket information gavs användes även skriftlig information. Mödrarna utan 

erfarenhet upplevde det som ett bra tillägg tillsammans med den muntliga informationen. En 

stor trygghet var även telefonrådgivning (Shortman et al., 2013).  

Mödrarna var nöjda med hälso- och sjukvården. De kunde fråga vårdpersonalen om allt som 

rörde barnets tillstånd, inga frågor upplevdes som dumma. Dock upplevde inte alla av 

mödrarna sjukvården som positiv, några kände frustration som ledde till konflikter med 

vårdpersonalen (Shortman et al., 2013). 

             5.4 Känslan av hopp 
Föräldrarna till barn med cancer som genomgick behandling kände att hopp var nödvändigt 

för att visa sig starka inför sitt barn. Föräldrarna insåg behovet av hopp och blev då 

motiverade till att hoppas på det bästa för sitt barn samt att kunna lita på vårdpersonal. Hoppet 

gav styrka och hjälpte föräldrarna att ha en positiv inställning samt att tänka framåt och 

långsiktigt (Bally et al., 2014a). Hoppet fanns alltid hos föräldrarna men tanken och rädslan 

över att förlora det fanns i bakhuvudet. Föräldrarna kände att de inte kunde förlora hoppet då 

det skulle kännas som de gav upp hoppet om sitt barn och deras framtidsplaner (Bally et al., 

2014a). Efter stunder då hoppet försvunnit var det svårt att återfå (Kars et al., 2008).  

För att kunna fokusera på framtiden och ge god omvårdnad till sitt barn behövde föräldrarna 

acceptera diagnosen. Efter att de accepterat sitt barns cancerdiagnos återfick de en känsla av 

kontroll, hopp och rädslan för att förlora hoppet försvann. De tog en dag i taget för att inte bli 

överväldigade av den plötsliga livsförändringen (Bally et al., 2014a). De hade fått nya 

prioriteringar och fokuserade på de positiva aspekterna i livet (Fletcher, 2011). 

För att behålla hoppet behövdes en positiv och optimistisk inställning, det minskade även 

oron (Nicholas et al., 2009). Mödrarna ansåg att en del av deras ansvar var att upprätthålla en 

positiv inställning, då barnet är det viktigaste i deras liv samt för att barnet inte skulle 

påverkas av moderns känslor. Föräldrarna ansåg att bibehålla humor var en viktig del, det 

upplevdes som positivt och hjälpande i svåra stunder (Shortman et al., 2013). Trots motgångar 

och negativa tankar beskrev fäderna hur de uppskattade livet mer efter sitt barns diagnos 

(Nicholas et al., 2009). Med positiva tankar fick föräldrarna ett nytt perspektiv på livet (Bally 

et al., 2014a). 

           5.4.1 Depression relaterat till hopp 

Känslan av hopplöshet och depression förekom mer hos mödrarna än hos fäderna. När 

mödrarna kände stark hopplöshet ökade det också hos fäderna. Föräldrarna reagerade på 

samma sätt som vid depression. När depression hos både mödrarna och fäderna ökade, ökade 

även känslan av hopplöshet. Mödrarna som fått stöd under barnets sjukdomsförlopp upplevde 

minskad känsla av hopplöshet (Kostak & Avci, 2013). 

       5.5 Behov av stöd 
Föräldrarna upplevde ökat behov av stöd, framförallt från släkt och vänner (Shortman et al., 

2013). Mödrarna betonade betydelsen av att få stöd och känna sig älskade och att ha folk 

runtomkring sig (Fletcher, 2011). Det hjälpte föräldrarna att få hopp, stöd och tröst (Bally et 

al., 2014a). Samtal med partner, familj, vänner, rådgivare eller vårdpersonal ansågs vara till 

stor hjälp (Nicholas et al., 2009). Stödet som familjen fick av vänner och familj innefattade 

bland annat hjälp med barnomsorg, transport, ekonomisk hjälp och även emotionellt stöd. 
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Mödrarna beskriver att de inte hade klarat sig utan anhörigas stöttning (Shortman et al., 2013) 

medan fäderna kände tacksamhet till de som tog sig tid till att be för dem (Nicholas et al., 

2009). Föräldrarna hade svårt att ge stöd till barnet då de själva var i chock. När föräldrarna 

inte kunde närvara hos sitt barn var istället en vän till familjen vid barnets sida (Anderzén-

Carlsson et al., 2010). De märkte då vilka deras riktiga vänner var och vilka som ställde upp 

oavsett omständigheter. Känslan av att inte behöva be om hjälp upplevdes som positivt och 

relationen till vänner förstärktes (Fletcher, 2011).  

Vissa av föräldrarna kände brist på stöd samt att människor undvek dem (Taleghani et al., 

2012). Fäderna upplevde att de inte fick stöd från anhöriga vilket ledde till ilska och bitterhet 

(Nicholas et al., 2009). Mödrarna beskrev också vikten av att umgås med föräldrar som 

genomgått liknande processer, stödet upplevdes annorlunda jämfört med stödet från 

människor utan erfarenhet. Många av mödrarna hade fortfarande regelbunden kontakt med de 

andra föräldrarna. Mödrarna vars barn överlevt sin cancer upplevde att de ville ge tillbaka till 

samhället för att hjälpa familjer i liknande situationer (Fletcher, 2011). Vissa av föräldrarna 

ansåg att tro och religion gav dem stöd i den svåra situationen (Taleghani et al., 2012).   

       5.6 Familjens förändrade vardag 
Det vardagliga livet förändrades när barnet insjuknade i sin cancer. Familjens normalitet och 

rutiner rubbades vilket påverkade samtliga familjemedlemmar. Föräldrarna la all tid på sitt 

sjuka barn, det fanns då ingen tid till socialt umgänge. En konsekvens av att leva med ett barn 

med cancer var social isolering (Taleghani et al., 2012). Andra påfrestande upplevelser var att 

strukturera, arrangera och organisera vardagen och aktiviteter för hela familjen (Svavarsdottir, 

2005). Föräldrarna beskrev många orosmoment så som om barnets framtid, syskon, partner, 

den praktiska och ekonomiska situationen (Nicholas et al., 2009). De var också oroliga över 

hur sjukdomen påverkade familjelivet. I samband med barnets sjukdom hade familjens 

ekonomiska situation försämrats (Enskär et al., 2011). Tiden på sjukhuset hade negativ 

inverkan på fädernas arbete (Taleghani et al., 2012). Det ledde till ekonomisk påverkan då 

partnern inte längre arbetade heltid utan vårdade barnet. Konflikter uppstod mellan fäderna 

och deras partner och relationen förändrades. Det var svårt att få ihop vardagen med 

regelbundna sjukhusbesök och arbete. Under tiden på arbetet var tankarna hela tiden på 

familjen då de kände ansvar att hålla ihop familjen (Nicholas et al., 2009).  

Ett orosmoment hos mödrarna var över barnets skolgång, känslor av att barnet kunde hamna 

efter i skolan beskrevs (Shortman et al., 2013). Föräldrarna belyste vikten av att barnet 

fortfarande borde gå till skolan för att upprätthålla kontakten med klasskamraterna, främst vid 

första dagen i skolan efter sommarlovet och vid födelsedagar (Anderzén-Carlsson et al., 

2010).   

Då all tid kretsade kring det sjuka barnet upplevde mödrarna att syskonen inte fick samma 

uppmärksamhet (Shortman et al., 2013). Föräldrarna planerade vardagen så att minst en av 

dem kunde närvara hos sitt barn (Kars et al., 2008). Mödrarna var oftast på sjukhuset 

tillsammans med det sjuka barnet, medan fäderna var hemma med syskon och skötte hushållet 

(Nicholas et al., 2009). Fäderna fördelade också sin tid mellan arbete och sjukhusbesök 

(Taleghani et al., 2012). Föräldrarna beskrev att familjelivet blev komplicerat relaterat till 

barnets sjukdom (Kars et al., 2008) och alla framtidsplaner sattes åt sidan (Nicholas et al., 

2009).  
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 5.7 Resultatsammanfattning  
När ett barn insjuknade i cancer skedde en stor förändring i hela familjens liv, familjen 

upplevde känslomässiga upp- och nedgångar. Familjens vardag ändrades efter diagnosen. 

Föräldrarna upplevde en oro över risken att förlora sitt barn, därför fanns alltid en förälder vid 

dennes sida. Även depression var vanligt förekommande vid inblick i barnets lidande, de 

kände hjälplöshet då situationen inte gick att påverka. Mödrarna och fäderna reagerade olika 

på sitt barns diagnos. Fäderna upplevde att den maskulina rollen försvann och mödrarna 

upplevde större känsla av ensamhet och sorg. Föräldrarna kände en trygghet från sjukvården 

gällande vård, information och personal, det underlättade att hantera barnets sjukdom. 

Föräldrarna insåg betydelsen av hopp då det gav styrka och de kunde upprätthålla en positiv 

inställning. De betonade även vikten av stöd, både från anhöriga och vårdpersonal. Behovet 

av stöd ökade i samband med barnets diagnos. Stödet och den positiva inställningen sågs som 

hjälpande faktorer, vilket hjälpte föräldrarna att hantera situationen kring sjukdomen. 

Föräldrarna fick då ett positivt tankesätt och kunde se livet ur ett nytt perspektiv.   

 

6. Diskussion 
       6.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med cancer. 

För att få en ökad förståelse av föräldrars upplevelser utfördes därför en litteraturstudie med 

kvalitativ metod.  

Studien baserades på både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna hittades genom 

sökningar i tre olika databaser, CINAHL, Medline och PsycINFO.  CINAHL och Medline är 

databaser inom omvårdnadsvetenskap medan PsycINFO innehåller psykologi och psykiatri. 

Databaserna valdes då ett brett resultat av artiklar inom omvårdnad önskades samt att 

trovärdigheten av innehållet stärktes vid användning av flera databaser (Henricson, 2012). Då 

sökningen gav ett stort antal träffar som besvarade syftet utfördes sökningen endast i de tre 

angivna databaserna. Begränsningar som användes till sökningen i samtliga databaser var peer 

reviewed, engelskt språk och ett tidsintervall mellan 2005-2015. I databasen CINAHL valdes 

även begränsningen exclude Medline records. Funktionen användes för att utesluta dubbletter 

för att undvika att författarna läste samma artikel två gånger. Begränsningarna användes för 

att hitta relevanta och pålitliga resultat.  

Vid första sökningen användes sökordet ”Child”, det valdes senare bort då det är underförstått 

när sökordet ”Parents” användes. Ordet ”Experiences” är inte ett ämnesord och användes 

därför inte. Istället valdes sökordet ”Emotions” för att undvika fritextsökning. Valet av sökord 

kan ha påverkat sökningens resultat och kan ses som en svaghet. Enligt Karlsson (2012) 

breddas sökningen genom att använda den booleska operatorn OR. För att sedan begränsa 

sökningen och öka träffsäkerheten användes den booleska operatorn AND.  

Valda inklusionskriterier till studien var föräldrar till barn med cancer. Artiklar som 

exkluderades var artiklar där föräldern hade cancer, mor- och farföräldrars upplevelser och 

syskons upplevelser. Till resultatet valdes sekundärkällor bort då de redan har tolkats och 

analyserats av andra forskare (Polit & Beck, 2010). Reviewes exkluderades då de är 

sekundärkällor (Kristensson, 2014). Även pilotstudier valdes bort då det är förstudier till 

originalstudier.   

Till studien var totalt åtta artiklar kvalitativa och två kvantitativa. Då Henricson (2012) 

beskriver att artiklarnas innehåll bör granskas av båda författarna samtidigt gjordes det. Det 

stärker pålitligheten då uppfattningen av innehållet blir likvärdig. De valda artiklarna till 
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studien hade en stor geografisk bredd då de genomfördes i ett antal olika länder. Det ses som 

en styrka då läsarna av litteraturstudien kan få en internationell inblick i ämnet. Studiens 

resultat kan också tillämpas både nationellt och internationellt.  

Författarna använde sig av integrerad analys för att analysera data. Det gav en överskådlig 

blick över resultatet och kategorierna kunde särskiljas. Ingen hypotes om föräldrarnas 

upplevelser fanns hos författarna, därför valdes ett induktivt tillvägagångssätt (Kristensson, 

2014). Under studiens gång diskuterades tolkningar och formuleringar mellan författarna tills 

enighet uppstod.  

       6.2 Resultatdiskussion  
I studien identifieras ett flertal kategorier från de utvalda artiklarna. I resultatdiskussionen 

väljer författarna att lyfta följande kategorier: Föräldrars känslor och upplevelser, Föräldrars 

relation till sjukvården, Behov av stöd och Familjens förändrade vardag. De väljs då de har 

en betydande del i resultatet och kan knytas an till sjuksköterskan på ett tydligt sätt. 

Studiens resultat visar att föräldrarnas delaktighet i sitt barns behandling upplevs som en 

känslomässig berg- och dalbana. Känslor som uppstår är chock, rädsla, osäkerhet och 

depression (Bally et al., 2014a). Även Khoury, Huijer & Doumit, (2013) beskriver att 

cancerbeskedet upplevs som en chock för hela familjen. Känslor av rädsla, osäkerhet och 

depression styrks av Al-Gamal & Long (2010); Cullberg (2006); Gibbins et al. (2012); 

Norberg, Lindblad & Boman (2005). Enligt Nicholas et al. (2009) upplever fäderna sitt barns 

cancersjukdom som ett helvete och som stressfull. Det styrks också av Gibbins et al. (2012), 

Khoury, Huijer & Doumit, (2013) och Wolfe-Christensen et al. (2010) som också beskriver 

föräldrarnas situationen som stressfull. Utöver stress nämner Nicholas et al. (2009) fler 

hälsoproblem som ångest, muntorrhet, minskad sömn och minskad aptit, vilket Al-Gamal & 

Long (2010) också nämner.   

Ett flertal av artiklarna till studien påvisar samma resultat gällande känslor och upplevelser av 

barnets cancersjukdom, vilket ses som stärkande. Författarna till litteraturstudien anser att det 

är viktigt som sjuksköterska att tidigt uppmärksamma föräldrarnass olika känslor. Det är 

viktigt att tänka på att föräldrarna kan uttrycka sina känslor på olika sätt. Uppmärksammas de 

kan sjuksköterskan förbättra föräldrarnas känslomässiga upplevelser samt att ge en god 

familjefokuserad omvårdnad. För att försöka minska föräldrarnas skuldkänslor kan 

sjuksköterskor förklara att sjukdomen inte är någons fel, föräldrarna kan då eventuellt hantera 

situationen bättre.   

I litteraturstudien framkommer det att föräldrarna upplever att information är en viktig del 

under sjukdomsförloppet (Enskär et al., 2011), även Brody och Simmons (2007) nämner 

betydelsen av information. Författarna vill betona vikten av god information genom hela 

sjukdomsförloppet, både mellan sjuksköterskan och föräldrarna. Med god information 

förbättras arbetet för sjuksköterskan, vårdmiljön för föräldrarna och situationen upplevs mer 

kontrollerad. Brister informationen finns risk för missförstånd som kan leda till negativa 

konsekvenser för de inblandade. Enligt Öresland & Lützén (2009) kan det inom 

omvårdnadsetik finnas situationer som är problematiska för sjuksköterskan. Det kan vara 

svårt för vårdpersonal att fatta beslut för patientens bästa, vilket kan leda till oenighet 

personalen emellan. De beslut som tas ska vara väl underbyggda och får inte påverkas av 

personligt tyckande. Författarna vill lyfta betydelsen av att se till individen och att få den 

delaktig i sin vård. Genom information kan patienten bli delaktig och autonomin upprätthålls. 

Sjuksköterskan bör inte undanhålla information från föräldrarna, såvida föräldrarna inte 

uttryckt den önskan. Med kontinuerlig information kan då föräldrarna fatta rätt beslut om sitt 

barns behandling.  
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Föräldrarna känner trygghet när professionell personal vårdar deras barn (Anderzén-Carlsson 

et al., 2010) och de beskriver att de är väldigt nöjda med barnets behandling och omvårdnad, 

vilket även studien av Brody och Simmons (2007) beskriver. Dock finns det föräldrar i en 

studie som inte är nöjda med vården av sitt barn. Föräldrarna beskriver en frustration på 

ständiga personalbyten samt att personalen inte alltid är kunnig om barnets behandling. 

Föräldrarna blir arga och känner att vårdpersonal inte lyssnar på deras oro och funderingar 

(Gibbins et al., 2012). Enligt författarna till litteraturstudien kan en orsak till att tryggheten till 

personalen upplevs olika av föräldrarna vara att artiklarna till studien har gjorts i olika länder, 

sjuksköterskeprofessionen kan skilja sig åt. Föräldrarna i artikeln från USA upplever stor tillit 

och förtroende till vårdpersonal (Fletcher, 2011), medan föräldrarna i artikeln från England 

upplever det som bristande (Shortman, 2012).  

Stöd från vårdpersonal och anhöriga har en betydande roll för föräldrarna. Utan stöd från sin 

omgivning kan föräldrar uppleva situationen mer påfrestande, det nämns av både Fletcher 

(2011) och Shortman et al. (2013), vilket även bekräftas av Brody och Simmons (2007). Från 

resultatet framkommer det att stödet inte enbart behöver komma från närstående, utan tron på 

Gud har visat sig ha stor betydelse (Taleghani et al., 2012). Även Brody och Simmons (2007) 

och Gibbins et al. (2012) beskriver att föräldrarnas tro och religion får dem att fortsätta kämpa 

och vissa väljer att överlämna barnets öde i Guds händer.  

Författarna anser att stöd är individuellt och behovet upplevs olika, därför bör sjuksköterskan 

se individen för att kunna erbjuda rätt vård. För att se till individens bästa bör ett få antal 

sjuksköterskor vara delaktiga barnets omvårdnad. En kontinuerlig kontakt är något att sträva 

efter då det ger ökat förtroende och tillit hos familjen. I mötet med föräldrarna är det viktigt 

att sjuksköterskan kan ge stöd då föräldrarna är mer sårbara. Sjuksköterskan ger bättre stöd 

om en god relation mellan familj och personal finns. Enligt Benzein, Hagberg och Saveman 

(2012b) bör sjuksköterskan tillämpa familjefokuserad omvårdnad där relationen är en viktig 

del. Resultatet i litteraturstudien visar även att föräldrarna känner stöd av att möta familjer i 

liknande situationer (Fletcher, 2011), vilket Gibbins et al. (2012) också stärker. Enligt 

författarna kan stöttning upplevas som problematiskt, sjuksköterskor kan därför uppmuntra 

föräldrarna till att umgås med andra föräldrar vars barn också har cancersjukdom. Förståelsen 

dem emellan är stor och erfarenheter kan utbytas. 

En resultatartikel visar att vid en cancerdiagnos förändras hela familjens vardagliga liv 

(Taleghani et al., 2012), familjen kollapsar. En annan studie beskriver att familjens tidigare 

lyckliga och aktiva liv har förändrats och föräldrarna upplever att de inte kan göra något som 

en hel familj längre (Khoury et al., 2013). Enligt Nicholas et al. (2009) påverkar barnets 

sjukdom föräldrarnas ekonomi. Även Brody och Simmons (2007) beskriver det samt att 

föräldrarna påverkas fysiskt och mentalt av barnets diagnos. Den ekonomiska påverkan lyfts 

också av Fotiadou, Barlow, Powell och Langton (2008) som beskriver hur föräldrarna går ned 

i arbetstid eller slutar arbeta helt under barnets sjukdomsperiod. Författarna menar att i vissa 

länder får föräldrarna själva stå för sina sjukhuskostnader vilket också kan påverka ekonomin. 

Studiens resultat visar att konflikter mellan föräldrarna ökar under barnets cancersjukdom, 

samt att de spenderar mindre tid med varandra (Nicholas et al., 2009). Konflikterna styrks av 

Gibbins et al. (2012) och Khoury et al. (2013). I en annan studie av Brody  och Simmons 

(2007) beskriver de att relationerna inom familjen är stärkta. Enligt Taleghani et al. (2012) 

spenderades all tid till att stötta det sjuka barnet, vilket bekräftas av Brody och Simmons 

(2007). Författarna anser att vid ett barns cancersjukdom är relationen mellan föräldrarna 

viktig, föräldrarna behöver stötta varandra för att orka fortsätta kämpa. För att föräldrarna ska 

få bättre sammanhållning kan sjuksköterskan erbjuda samtalsstöd. Vid samtalsstöd kan varje 
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individ berätta om känslor som ger ökad förståelse inom familjen. För att arbeta utifrån ett 

familjefokuserat omvårdnadsperspektiv bör sjuksköterskan se till hela familjen och inkludera 

samtliga familjemedlemmar. Från en resultatartikel beskriver Shortman et al. (2013) att all tid 

ägnas åt det sjuka barnet, syskon får inte längre samma uppmärksamhet av föräldrarna. Enligt 

författarna kan det leda till ett etiskt dilemma, att föräldrarna spenderar sin tid åt det sjuka 

barnet är en självklarhet men syskon hamnar då ofta omedvetet i bakgrunden. Syskonet till 

det sjuka barnet ska inte behöva påverkas negativt av den förändrade vardagen, det kan leda 

till konflikter inom familjen. 

I två av studiens resultatartiklar av Fletcher (2011) och Shortman (2012) är urvalsdeltagarna 

enbart mödrar som beskriver deras upplevelser av sitt barns cancer. En artikel av Nicholas 

(2009) beskriver endast fäders uppleveler. I en artikel av Taleghani (2012) är urvalet av 

deltagare ojämnt fördelat, 11 mödrar och 4 fäder deltar i studien. Resterande artiklar har ett 

jämnt urval av både mödrar och fäders upplevelser, vilket stärker resultatet då båda 

perspektiven lyfts. I de utvalda artiklarna finns ett stort antal deltagare vilket ses som positivt. 

Flertalet av artiklarna beskriver vilken typ av cancer barnet har samt tidslängd från diagnos 

till intervjutillfället, det vill säga hur länge barnet haft cancer. Vanligast förekommande 

diagnoser är leukemi och hjärntumör. Tidslängden mellan intervju och diagnostillfälle 

varierar allt från dagen då cancern diagnostiserats till två år efter diagnos. I tre artiklar 

framkommer inte typ av cancer och tidslängd, vilket ses som en svaghet (Anderzén-Carlsson 

et al., 2010), (Enskär et al., 2011) och (Svavarsdottir, 2005). De flesta av föräldrarna har barn 

som genomgår aktiv behandling vid intervjutillfället och även syskon till det sjuka barnet. 

Författarna anser att oavsett hur länge barnet haft cancer har föräldrarna en ständig oro över 

barnets framtid. Upplevelser från deltagarna skiljer sig inte åt utan flertalet ger samma 

resultat, enligt författarna ses det som en styrka. 

       6.3 Slutsats 
Studiens resultat visar att när ett barn insjuknar i cancer påverkas alla familjemedlemmar, de 

upplever också en känsla av chock. Familjens normalitet och rutiner i vardagen förändras, 

även föräldrarrollen förändras efter barnets diagnos då barnet är prioriterat. Föräldrarna 

beskriver tacksamhet till professionell vårdpersonal som ger trygghet under 

sjukdomsförloppet. Vid barnets cancerdiagnos ökar föräldrarnas behov av stöd. Stöd från 

både personal och anhöriga ses som betydelsefullt. Föräldrarna kan bli i behov av emotionellt 

stöd och behöva vägledning av sjuksköterskan, sjuksköterskan bör därför uppmärksamma 

eventuella behov. Att ha hopp anses vara viktigt, det ger styrka och en positiv inställning, det 

hjälper föräldrarna att ta sig igenom den svåra perioden.  

       6.4 Kliniska implikationer     
Studiens resultat visar hur föräldrarna upplever att leva med ett barn med cancer. Resultatet 

kan bidra till en ökad förståelse för föräldrars upplevelser och erfarenheter. Sjuksköterskor 

kan möta familjer i liknande situationer oavsett arbetsplats. Därför bör sjuksköterskor ha 

kunskap om föräldrarnas upplevelser av sitt barns cancer för att ge ett gott bemötande och 

arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad. Litteraturstudiens resultat kan tillämpas på 

arbetsplatser där familjefokuserad omvårdad förekommer. Barncancer är ett känsligt ämne 

och mycket forskning finns. Trots det bör forskningen fortlöpa för att sjuksöterskor ska kunna 

arbeta utifrån evidensbaserad och uppdaterad forskning.  

För fortsatt forskning vore det intressant att undersöka barns upplevelser av att vara syskon 

till ett barn med cancer. Även sjuksköterskors upplevelser av att vårda barn med cancer kan 

undersökas, det leder till ökad förståelse ur samtligas perspektiv. Sjuksköterskor strävar efter 
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att vårda patienter på ett likvärdigt sätt oavsett kön. Därför kan eventuella genusskillnader om 

känslomässiga reaktioner till barncancer undersökas.  

Då samhället har förändrats och idag är multikulturellt kan vidare forskning undersöka 

upplevelser av den svenska sjukvårdens bemötande hos personer som nyligen anlänt till 

Sverige. Det vore även intressant att undersöka om de olika kulturerna upplever 

genusskillnader i bemötande av svensk sjukvård.  
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Anderzén, A., Kihlgren, 

M., Svantesson, M., & 

Sorlie, V. (2010). 

 

Parental handling of fear 

in children with cancer; 

caring in the best interests 

of the child. 

 

Journal Of Pediatric 

Nursing. 

 

Sverige 

Att få en djupare 

förståelse för hur 

föräldrar till barn med 

cancer hanterar rädslan 

i deras barn. 

 

 

Design: kvalitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Population: föräldrar vars 

barn mellan 2-15 år har en 

cancersjukdom 

 

Inklusionskriterier: barnet 

har en aktiv behandling av 

cancer. 

 

Exklusionskriterier: 

föräldrar vars barn nyligen 

fått sin diagnos, föräldrar som 

ej kunde genomföra en 

intervju på svenska.   

 

Urval: strategiskt urval. 

 

Deltagare: 15 föräldrar (9 

mödrar och 6 fäder). 

 

Datainsamlingsmetod: 

fokusgrupper.  

 

Analysmetod: hermaneutisk 

fenomenologisk analys. 

Styrkor: intervjuerna var 

homogent uppdelade, 

metod utförligt redovisad.  

 

Svagheter: stort bortfall, 

ingen datamättnad 

uppnåddes. 

-Viktigt att föräldrarna är 

ärliga mot sina barn. 

 

-Familjemedlemmarna har 

kommit närmre varandra 

efter sjukdomen.  

 

-Föräldrarna kunde 

slappna av vid känsla av 

tillit till vårdgivarna.  

 

-När ingen av föräldrarna 

kunde närvara hos barnet, 

kände de en trygghet om 

en vän kunde närvara. 

 

-Föräldrar beskriver 

betydelsen av att barnet 

fortfarande ska träffa 

vänner, så som vara i 

skolan vissa dagar, viktigt 

att klasskamraterna inte 

ska glömma bort den 

sjuke.  
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Artikelns titel, 

tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Bally, J. G., 

Duggleby, W., 

Holtslander, L., 

Mpofu, C., Spurr, 

S., Thomas, R., & 

Wright, K. (2014).  

Keeping hope 

possible: A 

grounded theory 

study of the hope 

experience of 

parental caregivers 

who have children 

in treatment for 

cancer.  

Cancer Nursing 

Canada 

 

 

Att få en 

uppfattning om 

upplevelsen av 

hopp hos föräldrar 

till barn som 

genomgår 

behandling av 

cancer.  

Design: kvalitativ metod med deskriptiv 

design.  

 

Population: föräldrar till barn med cancer som 

genomgår behandling på en cancerklinik i 

västra Canada.  

 

Inklusionskriterier: engelsktalande, kunna ge 

informerat samtycke, man eller kvinna, 18 år 

eller äldre, vårdnadshavare för barn med 

generell cancersjukdom som fått diagnosen 

inom det senaste året, barnen var från 0-15 år 

och genomgick aktiv behandling. 

 

Exklusionskriterier: föräldrar som ej gav 

samtycke, barn med metastaser eller ej 

engelsktalande.    

 

Urval: strategiskt urval. 

 

Deltagare: 16 föräldrar. 

 

Datainsamlingsmetod: ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: grounded theory. 

Styrkor: metoddelen 

bra beskriven, tydligt 

abstract, inget bortfall 

under studiens gång, 

bra med flertal 

intervjuer. 

 

Svagheter: ingen 

datamättnad 

framkommer, antal 

män/kvinnor 

framkommer ej.  

-Föräldrar ansåg att 

hopp var betydelsefullt 

under barnets 

behandling. 

 

-Upplevde 

behandlingsperioden 

som en känslomässig 

berg- och dalbana. 

 

-Känslor som uppkom 

var depression, ångest, 

rädsla, skuld, 

självömkan. 

 

-Föräldrar behöver 

hopp för att vara stark 

inför sitt barn.  

 

-Hoppet hjälpte 

föräldrar att tänka 

positivt och framåt.  

 

-För att få hopp måste 

föräldrarna acceptera 

barnets cancerdiagnos.   
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Enskar, K., Hamrin, 

E., Carlsson, M., & 

von Essen, L. (2011).  

Swedish mothers and 

fathers of children 

with cancer: 

perceptions of well-

being, social life, and 

quality care. 

Journal Of 

Psychosocial 

Oncology 

Sverige 

 

 

Huvudsyftet var att 

beskriva uppfattningar om 

välbefinnande, det sociala 

livet och vård av god 

kvalitet bland föräldrar till 

barn med cancer. 

 

Undersöka nivå och 

förekomst av aspekterna 

hos föräldrar med barn 

med eller utan behandling.  

 

Undersöka skillnader 

mellan mödrar och fäder 

till barn under behandling 

och mödrar och fäder till 

barn utan behandling. 

 

Vilka aspekter av 

välbefinnande, socialt liv 

och vårdkvalitét som är 

relaterade till om föräldrar 

är tillfredsställda med livet 

eller inte. 

 

Design: kvantitativ metod med 

deskriptiv och explorativ design. 

 

Population: föräldrar på tre pediatriska 

vårdavdelningar i Sverige.   

 

Inklusionskriterier: föräldrar med barn 

mellan 0-18 år som har diagnosen 

cancer, är på avdelning för behandling 

eller återbesök, svensktalande.  

 

Exklusionskriterier: framkommer ej.   

 

Urval: strategiskt urval.  

 

Deltagare: 188 familjer totalt, 85 

mödrar och 71 fäder där deras barn var 

under behandling. 93 mödrar och 71 

fäder som hade barn utan behandling.  

 

Datainsamlingsmetod: frågeformulär 

med en fem-gradig skala användes.  

 

Analysmetod: fenomenologi.  

Styrkor: resultat 

från tre olika 

sjukhus, jämnt 

fördelade grupper.  

 

Svagheter: 

exklusionskriterier 

är ej beskrivet, antal 

mödrar och antal 

fäder framkommer 

ej, otydligt 

beskriven metoddel.  

-Föräldrar har fått ett 

nytt perspektiv på livet. 

 

-Upplevde ångest när de 

såg vad barnen får gå 

igenom. 

 

-Föräldrar upplever sig 

vara trötta, ledsna och 

har sömnproblem. 

 

-Även oro för barnets 

framtid och att syskon 

till barnet hamnade i 

skymundan.  

 

-Ekonomisk påverkan. 

 

-Känner trygghet till 

sjukvårdspersonalen.    
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Fletcher, P. C. (2011).  

My child has cancer: 

finding the silver lining 

in every mother's 

nightmare.  

Issues In 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

USA 

 

 

Att undersöka 

mödrars upplevelser 

av att ha ett barn 

med cancer: diagnos, 

behandling och tiden 

efter.  

Design: kvalitativ metod med 

explorativ design.  

 

Population: mödrar vars barn 

vårdades på pediatrisk 

vårdavdelning i södra Ontario, 

Canada. 

 

Inklusionskriterier: kvinnor 

(minst 16 år) som har ett barn under 

17 år och behandlas/behandlats för 

cancer inom de senaste 5 åren. 

Även kvinnliga vårdgivare 

inkluderades.    

 

Exklusionskriterier: framgår ej.     

 

Urval: strategiskt urval. 

 

Deltagare: nio mödrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: fenomenologisk 

analys. 

Styrkor: trovärdigt med 

citat, face-to-face och 

ljudinspelade intervjuer 

(alla förutom en 

deltagare), triangulering. 

 

Svagheter: bortfall för 

samtliga vårdgivare, inga 

exklusionskriterier 

framkommer.  

-Vikten av stöd från nära 

och kära. 

 

-Tacksamhet över 

personalen på 

behandlingscentret.  

 

-Betydelsen över att träffa 

föräldrar i liknande 

situationer. 

 

-Relation mellan partnern 

och syskon stärktes. 

 

-Viktigt att ta till vara på 

all tid med barnet.  
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kars, M. C., Duijnstee, M. 

H., Pool, A., van Delden, 

J. M., & Grypdonck, M. F. 

(2008). 

Being there: parenting the 

child with acute 

lymphoblastic leukaemia. 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Nederländerna 

 

 

Att undersöka levda 

erfarenheter hos 

föräldrar till barn med 

leukemi under första 

året efter diagnos.   

Design: kvalitativ metod med 

deskriptiv design.  

 

Population: föräldrar vars 

barn som vårdades på 

pediatrisk-onkologisk 

avdelning på ett 

Universitetssjukhus i 

Nederländerna.  

 

Inklusionskriterier: max ett 

år från diagnos, kunna 

konversera på holländska.  

 

Exklusionskriterier: framgår 

ej.    

 

Urval: strategiskt urval. 

 

Deltagare: 12 mödrar och 11 

fäder. 

 

Datainsamlingsmetod: 

ostrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: grounded 

theory. 

Styrkor: metoden utförligt 

beskriven, för bättre 

kvalité av data byggdes ett 

förtroende mellan familj 

och författare, bra med 

öppna ingångsfrågor. Litet 

bortfall.   

 

Svagheter: 

exklusionskriterier 

framgår ej, ingen 

datamättnad uppnåddes.  

-Betydelsen av att vara där 

upplevs vara viktgast  

 

-Tar tid att återfå känsla av 

hopp 

 

-Spekulationer om barnet 

inte överlever sin sjukdom 

 

-Föräldrar upplever 

vårdgivarna som 

stöttepelare  

 

-Mödrar påpekar 

betydelsen för att hålla 

ihop. Fäder förespråkar det 

praktiska stödet för barnet.   
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Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kostak, M. A., & 

Avci, G. (2013).  

Hopelessness and 

depression levels of 

parents of children 

with cancer.  

Asian Pacific 

Journal Of Cancer 

Prevention 

Turkiet 

 

 

Att undersöka 

hopplöshet och 

depressionsnivåer 

hos föräldrar med 

barn som 

diagnostiseras med 

cancer och 

genomgår 

cancerbehandling, 

samt faktorer som 

påverkar dessa 

nivåer. 

Design: kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Population: föräldrar vars barn 

genomgår behandling på en pediatrisk 

hematologklinik på ett 

Universitetssjukhus i Turkiet. 

 

Inklusionskriterier: framgår ej. 

 

Exklusionskriterier: framgår ej.   

 

Urval: bekvämligthetsurval. 

 

Deltagare: 88 föräldrar (44 mödrar 

och 44 fäder). 

 

Datainsamlingsmetod: frågeformulär 

och intervjuer.  

 

Analysmetod: ANOVA och Kruskal-

Wallis analys. 

 

Styrkor: jämnt fördelat 

kvinnor/män bland 

deltagare, enskilda 

intervjuer, bra 

datainsamlingsmetod. 

 

Svagheter: inga inklusion-

eller exklusionskriterier är 

beskrivet, 

bekvämlighetsurval. 

-Hopplöshet och 

depression förekom mer 

hos mödrar än hos fäder. 

 

-När en förälder upplevde 

hopplöshet och depression 

ökade det också hos 

partnern. 

 

-Vid låg inkomst ökade 

hopplöshet och depression 

hos fäder.  

 

-Mödrar uttryckte minskad 

känsla av hopplöshet och 

depression när de fått stöd 

av familj och vänner.  

 

-Föräldrar till barn med 

cancer genomgår många 

psykosociala problem.  
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nicholas, D. B., Gearing, 

R. E., McNeill, T., Fung, 

K., Lucchetta, S., & 

Selkirk, E. K. (2009).  

Experiences and resistance 

strategies utilized by 

fathers of children with 

cancer.  

Social Work In Health 

Care 

Canada 

 

 

Att beskriva erfarenheter 

av motståndsstrategier hos 

fäder med barn som har 

cancer.  

Design: kvalitativ metod 

med deskriptiv design. 

 

Population: fäder vars 

barn i åldrarna 1-17 år 

genomgår aktiv 

behandling av sin cancer 

på ett pediatriskt sjukhus i 

Canada.  

 

Inklusionskriterier: 

framkommer ej. 

 

Exklusionskriterier: hög 

inkomsttagare uteslöts.    

 

Urval: teoretiskt urval. 

 

Deltagare: 16 fäder 

mellan 20-60 år.   

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: grounded 

theory. 

Styrkor: tydligt resultat, 

datamättnad uppnåddes, 

citat. 

 

Svagheter: inget tydligt 

syfte beskrivet, inga 

inklusionskriterier 

redovisas. 

-Upplever sitt barns 

diagnos som ett helvete. 

 

-Oro över ekonomin 

 

-Rädsla över att förlora sin 

maskulinitet, får ej visa sig 

svag, måste vara stark 

inför familjen.  

 

-Förändringar i 

förhållandet mellan 

föräldrarna.  

 

-Stöd var mycket 

uppskattat 
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Författare, Artikelns 

titel, tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Shortman, R.-I., 

Beringer, A., Penn, A., 

Malson, H., Lowis, S.-P. 

& Sharples, P.-M. 

(2012).  

 

The experience of 

mothers caring for a 

child with a brain 

tumour. 

 

Child: Care, Helth & 

Development 

 

Storbritannien 

 

Att undersöka effekterna 

på vårdnadshavaren som 

har ett barn med 

hjärntumör. 

 

Att beskriva mödrars 

erfarenheter av att 

hantera sitt barns 

sjukdom. 

 

Att identifiera orsaker till 

stress samt stödjande 

faktorer som sjukvården 

kan ge föräldrar. 

Design: kvalitativ metod med 

explorativ och deskriptiv 

design. 

 

Population: sex mödrar 

tillfrågades, de deltog i en 

longitudinell studie om tiden 

efter barnet fått diagnosen 

hjärntumör.  

 

Inklusionskriterier: framgår 

ej.  

 

Exklusionskriterier: barn 

som dött under studiens gång 

och mödrar som inte gav sitt 

samtycke.    

 

Urval: bekvämlighetsurval. 

 

Deltagare: sex mödrar. 

 

Datainsamlingsmetod: 

semistrukturerande intervjuer. 

 

Analysmetod: 

innehållsanalys. 

Styrkor: inget bortfall 

redovisas, metod och 

resultat tydligt beskrivet, 

resultat innehåller citat 

som ökar trovärdigheten. 

 

Svagheter: inga 

inklusionskriterier, 

bekvämlighetsurval.  

-Diagnosen kom som en 

chock. Upplevde sedan 

stor rädsla för barnets 

framtid. 

 

-Återkommande 

skuldkänslor och känsla av 

hjälplöshet. 

 

-Mödrarna upplevde ett 

ansvar att visa sig stark för 

sitt barn. 

 

-Upplevelse av ökat behov 

av stöd. 

 

-Konflikt med övriga 

familjemedlemmar.  

           



 

9 (10) 

Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Svavarsdottir, E. K. 

(2005).  

Caring for a child 

with cancer: a 

longitudinal 

perspective.  

Journal Of 

Advanced Nursing 

Island 

 

 

Att utvärdera 

omvårdnadskrav bland 

mödrar och fäder till 

barn med cancer, 

föräldrars 

välbefinnande och hur 

föräldrarna uppfattar 

hälsotillståndet hos 

sina barn under en 

period av 18 månader. 

Design: kvantitativ metod med 

deskriptiv design. 

 

Population: föräldrar vars barn med 

cancer vårdas på onkolog avdelning 

på ett barnsjukhus i Reykjavik, 

Iceland. 

 

Inklusionskriterier: isländska 

föräldrar till barn med cancer som 

genomgått behandling av cancer de 

senaste två åren.  

 

Exklusionskriterier: framgår ej.    

 

Urval: systematiskt kvoturval.  

 

Deltagare: första tillfället: 25 

mödrar och 20 fäder. Andra tillfället: 

22 mödrar och 18 fäder. Sista 

tillfället: 21 mödrar och 15 fäder.  

 

Datainsamlingsmetod: ett 

frågeformulär med fem-gradig skala. 

 

Analysmetod: ANOVA. 

Styrkor: gruppen följs 

över tid, tydligt beskrivet 

bortfall, utförlig 

beskrivning av 

frågeformulär.  

 

Svagheter: varken 

exklusionkriterier eller 

urval framkommer, ingen 

datamättnad uppnåddes.  

-Tidskrävande att planera 

och strukturera aktiviteter 

för familjen. 

 

-Mödrars upplevde 

svårigheter att ge 

emotionellt stöd för 

syskon. 

 

-Fäder upplevde 

svårigheter att ge 

emotionellt stöd till barnet 

med cancer. Även 

problematik med att få 

vardagen att fungera. 
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Författare, 

Artikelns titel, 

tidskrift, land 

 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Taleghani, F., 

Fathizadeh, N., & 

Naseri, N. (2012). 

The lived 

experiences of 

parents of children 

diagnosed with 

cancer in Iran.  

European Journal 

Of Cancer Care 

Iran 

 

 

 

Syftet med 

denna forskning 

var att beskriva 

upplevelser av 

föräldrar till 

barn med 

diagnosen 

cancer i Iran. 

Design: kvalitativ metod med deskriptiv 

design. 

 

Population: föräldrar vars barn vårdades på ett 

av de största regionala sjukhusen som har 

onkologisk vård i Iran.  

 

Inklusionskriterier: föräldrar vars barn som är 

under 10 år och har blodcancer. Barnet är under 

behandling. Föräldrarna valde själva att berätta 

om sina känslor och erfarenheter.   

 

Exklusionskriterier: föräldrar med psykisk 

ohälsa. Inga syskon med annan kronisk 

sjukdom.  

 

Urval: strategiskt urval. 

 

Deltagare: 4 fäder och 11 mödrar mellan 25-

45år.  

 

Datainsamlingsmetod: ostrukturerade 

intervjuer. 

 

Analysmetod: hermaneutisk fenomenologisk 

analys. 

Styrkor: inget bortfall, 

”face-to-face” intervjuer, 

datamättnad uppnåddes, 

ytterligare en intervju 

hölls med några deltagare 

för att säkerställa att 

resultatet stämmer 

överens med deras 

erfarenheter, tydligt 

beskrivet resultat. 

 

Svagheter: oklart om 

semi-strukturerad eller 

ostrukturerad intervju 

använts, otydligt hur 

urvalet utfördes.  

-Många föräldrar 

upplevde skuldkänslor 

och social isolering. 

 

-Hjälpande faktorer: 

föräldrar i liknade 

situation, tro och religion 

och positiv inställning. 

 

-Föräldrar upplever att 

vardagsrutinerna rubbas.   

 

 


