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Sammanfattning 

Bakgrund: Leukemi är den vanligaste formen av barncancer. När ett barn i en familj får 

cancer vänds hela världen upp och ner. Närstående till barnen, speciellt föräldrar och syskon 

blir påverkade när ett barn blir sjukt i familjen. Dem tvingas till att tillbringa mycket av sin tid 

på sjukhus. I sjuksköterskans arbete möter hon familjerna och förväntas vårda dem på bästa 

tänkbara sätt. Det är av stor betydelse att sjuksköterskan är medveten om hur föräldrar 

upplever sitt barns sjukdom, för att kunna hjälpa dem genom familjefokuserad omvårdnad.  

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

cancer.   

Metod: Vald metod var en litteraturstudie baserat på nio vetenskapliga artiklar. 

Resultat: I samband med barnets diagnos reagerar föräldrarna med känslor som chock, 

osäkerhet, maktlöshet och frustration. Föräldrarna känner att de har ett behov av att ge stöd till 

sitt barn och att vara närvarande. Under behandlingens gång upplever föräldrar även 

skuldkänslor och maktlöshet för att situationen inte kan påverkas. Isolering från omvärlden 

upplevs när de spenderar mycket tid på sjukhuset med barnet. Förändring i familjen uppstod 

när barnet insjuknade i cancer, relationerna till varandra förändrades och de fick nya roller i 

familjen, främst föräldrarna. Sedan barnet fick cancer har föräldrarna prioriterat annorlunda 

än innan.  

Slutsats: Litteraturstudien visade att föräldrar som har ett barn med cancer påverkas på olika 

sätt, deras upplevelser är individuella och går inte att generalisera. Det är av stor betydelse att 

sjuksköterskan har det med sig i sitt professionella arbete med familjerna.  
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1. Inledning 

I Sverige insjuknar ca 250 barn av cancer varje år, den vanligaste formen av cancer är leukemi 

och de flesta barn insjuknar mellan två till sex års ålder. När barn fick diagnosen cancer på 

1940-talet avled de flesta barnen, på 1960-talet ökade överlevnaden. Vid den tiden hade 

forskarna kommit på mer effektiva medicineringar och hur olika behandlingsmetoder kunde 

kombineras. Innan 1960-talet isolerades barnen på sjukhusen utan sin mamma eller pappa i 

sin närhet. Utvecklingen har gjort framsteg även när det gäller barnet och familjens sociala 

situation, vilket har visat sig ha stor betydelse rent känslomässigt men även i behandlings 

syfte. Behandling av cancer är påfrestande för barnet och de behöver då ha sina föräldrar hos 

sig som stöd. I uppsatsen vill författarna beskriva hur föräldrar upplever att ha ett barn med 

cancer.   

 

2. Bakgrund 
2.1 Cancer 
I Sverige diagnostiseras varje år 250 fall av cancer hos barn som är mellan 0-15 år 

(Socialstyrelsen, 2013). Barncancer delas in i tre olika grupper: leukemier, hjärntumörer och 

andra solida tumörer (Björk, 2009). Normalt bildas nya celler som delar sig i olika hastigheter 

och byts ut med de gamla cellerna. Cancerceller bildas när cellerna delar sig okontrollerat, 

celler sprider sig och angriper vävnad i kroppen där de inte ska vara (Kreuger, 2000). 

Leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn som utgör 40 % av cancersjukdomarna, det 

sker en ökad producering av vita blodkroppar i benmärgen. Hjärntumörer utgör 30 % av 

cancersjukdomarna, där de flesta tumörerna hos barn utvecklas i bakre delen av huvudet. De 

återstående 30 % är andra typer utav cancer så som lymfom och mjukdel- och skelettsarkom 

(Socialstyrelsen, 2013). Leukemi förekommer oftast bland de mindre barnen, vanligast att 

barnet insjuknar mellan två till sex års ålder (Björk, 2009) medan tumörer i hjärnan 

förekommer i alla åldrar. När ett barn drabbas av cancer är tumörerna mer aggressiva och 

snabbväxande än hos vuxna som får tumörer (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Cancer och olyckor är den vanligaste dödsorsaken i åldern 0-15 år. Dödligheten i cancer 

minskar vilket beror på att diagnosen ställs tidigt och att hälso- och sjukvården har blivit 

bättre på att upptäcka och behandla cancer (Folkhälsomyndigheten, 2014). Orsaken till att 

vissa barn drabbas av cancer är okänd, det kan bero på ärftlighet, giftiga ämnen, olika typer av 

virus och rökning vid graviditet. Barn som drabbas av cancer lider oftast av olika symtom där 

de vanligaste är trötthet, smärta, andnöd, dålig aptit, förstoppning och diarré (Wolfe et al., 

2000). Utredningarna består oftast av provtagning, röntgenundersökning och biopsier (Enskär, 

1999). 

 

2.2 Historik 

På 1940-talet när barn insjuknade i cancer, dog de flesta barnen. År 1960 började fler barn att 

överleva sin sjukdom då det fanns nya kunskaper om cytostatika preparat och att kombinera 

olika behandlingar. Fram till 1970-talet var barnen ensamma på sjukhusen, föräldrarna fick 

endast vara kvar om barnets tillstånd försämrades (Enskär, 1999). År 1967 bildades 

Barnleukemigruppen i Sverige med avsikt att samordna diagnostik och behandling. Sedan år 

1970 har Sverige haft samma riktlinjer till barn som insjuknar i leukemi (Kreuger, 2000). 

Under 1980 talet blev barnonkologin en egen enhet med vårdavdelningar med 

specialistkompetens (Enskär, 1999). 

 

De senaste åren har prognosen för många typer av barncancer förbättrats.  I Sverige 2007, 

fanns det cirka 6000 barn som hade överlevt i minst fem år efter att de hade fått sin diagnos. 
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Dock finns det alltid risk för dem som haft cancer, att de återinsjuknar i sjukdomen eller får 

tumörer på andra ställen (Socialstyrelsen, 2009). 

    

2.3 Behandling 

Behandling av de olika formerna av barncancer skiljer sig åt. Det kan handla om ett par 

månader till ett halvt år, beroende på vilken form av cancer barnet har drabbats av. 

Behandlingen kan bestå av kirurgi, cytostatika eller strålning (Björk, 2009., Eiser, 1998., & 

Socialstyrelsen, 2013) och i vissa fall hematologisk stamtransplantation (Björk, 2009). 

Vanligtvis startar behandlingen med kirurgi, genom att eliminera tumören och kontrollerar att 

spridning inte förekommer. Det är vanligt att strålning och cytostatika kombineras för att 

minska tumörens storlek och för att eliminera cancerceller (Enskär, 1999). Cytostatika är ett 

läkemedel som dödar snabbväxande celler, men även skadar den friska vävnaden, som leder 

till biverkningar (Kreuger, 2000). 

2.4 Familjen 

När ett barn insjuknar i cancer påverkas hela familjen av situationen. Därför är det viktigt att 

ta hänsyn både till barnet och familjen och försöka individanpassa omvårdnaden (Björk, 

2009).  För att kunna hantera situationen behöver föräldrar stöd från andra människor 

tillexempel vänner, släktingar och sjukhuspersonal. (Björk, 2008). En familj kan se olika ut 

det är inte alltid det är en så kallad en kärnfamilj. Det är upp till personen själv att avgöra vem 

det är som ska ingå i sin familj. Personerna har en känsla av att de vill vara delaktiga i 

varandras liv (Benzein, Hagberg, Saveman & Syrén, 2010). Det är viktigt att acceptera alla 

familjemedlemmars val av strategi att hantera situationen, eftersom de kan välja olika 

strategier och kan komma att ändras under behandlingen. Hälso- och sjukvårdspersonal ska 

försöka stödja familjerna så att de kommer framåt i processen. Det har visat sig att en öppen 

kommunikation har stor betydelse för syskon och ger dem möjligheten till att få vara 

delaktiga (Dovelius, 2000). Söka fakta och ha kontakt med andra människor som har varit 

med om liknande upplevelse har stor betydelse för familjen. Omvårdnaden för dessa familjer 

måste vara inriktad på att stöta i de svåra känslomässiga situationerna. (Hallström, 2009b). 

 

Både personal och familj bör vara medvetna om barnets behov och kommunicera så att barnet 

förstår och kan känna sig trygg. Det är av stor vikt att barnets anhöriga finns där så att barnet 

inte blir ensamt och känner sig övergiven. Personalen har till uppgift att försöka se till så att 

föräldrar och syskon får gråta och sörja utan att barnet ser på. Allt för att barnet inte skall 

känna skuld till all sorg som familjen känner. En angelägen fråga som måste tas upp, är om 

barnet ska få kännedom om sin prognos, om det uppstår konflikt mellan personal och 

föräldrar är det sjuksköterskans ansvar att se till att barnets önskan uppfylls (Hallström, 

2009b). Familjer som har levt under extrem press under en längre tid behöver återhämta sig 

vilket ofta tar längre tid än de trott.  Det sociala livet i familjen ska återgå till det vanliga så 

som det var innan barnet blev sjukt. Psykologisk hjälp är av stor vikt för att familjerna ska 

kunna återgå till sitt gamla liv (Kreuger, 2000). 

 

2.5 Teoretisk referensram 

2.5.1 Lidande   

Katie Eriksson (1994) anser att lidande innebar “ett kval, en plåga, en vånda och en smärta” 

(s. 20). Efter 1940-talet framställs lidande som sjukdom och smärta. Begreppet lidande kan ha 

olika betydelser: “något negativt eller ont, någonting som ansätter människan, någonting som 

människan måste leva med, något som hon utsätts för, en kamp, någonting konstruktivt eller 

meningsbärande, en försoning” (Eriksson, 1994, s. 21).  Genom att bekräfta lidande hos en 
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patient, visar det att en annan människa ser lidandet. Att visa bekräftelse kan ske genom 

beröring, en blick eller ett ord. På så sätt visar personal eller anhöriga att de finns där för 

patienten, att patienten inte är ensam om lidandet. Eriksson (1994) skriver att en person som 

upplever lidande oftast vill vara för sig själv, men vill ändå ha en känsla av gemenskap, 

eftersom ensamhet i lidandet kan upplevas som hopplöst och kan leda till förtvivlan. Vid 

förtvivlan finns inte hoppet kvar hos människor, människan kan inte skapa ett nytt liv av sig 

själv utan behöver stöd och hjälp. För att kunna gå vidare i sitt hälsotillstånd måste människan 

försonas med lidandet, då lidandet skapar en mening (Eriksson, 1994). 

 

Inom hälso- och sjukvården finns sjukdomslidande, som innefattar symtom och problem från 

sjukdomen (Dahlberg, Segersten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). Till det hör fysiska 

symtom och en upplevelse av att vara begränsad. Vid begränsningar kan patienten inte 

genomföra vanliga sysslor som medför att livet blir betydelsefullt. Diagnosen innebär att 

patienten måste förstå allvaret och att livet kommer bli annorlunda (Wiklund, 2003). Ett annat 

lidande är vårdlidande som patienten upplever på grund av vård och behandling (Eriksson, 

1994). Det är viktigt att personalen är uppmärksam ifall patienten upplever vårdlidande, då de 

kan hjälpa till att lindra det (Wiklund, 2003). 

2.5.2 Familjefokuserad omvårdnad 

Familjefokuserad omvårdnad innefattar hur patienten, anhöriga och sjuksköterskan hanterar 

omvårdandsrelationen mellan dem. En betydande del i familjefokuserad omvårdnad är att 

sjukdomen hos en familjemedlem påverkar resten av familjen enskilt, men också tillsammans. 

Familjefokuserad omvårdnad innehåller två delar, familjecentrerad omvårdnad som innebär 

att fokus ligger på hela familjen samtidigt. Den andra delen är familjerelaterad omvårdnad, 

där patienten är i fokus och familjen i en kontext eller tvärtom (Benzein et al., 2010). 

Eftersom att alla personer i en familj blir påverkade när en familjemedlem blir sjuk krävs det 

att vården betraktar familjen som en helhet. En familj kan påverka lidandet, hälsan och 

välbefinnandet på ett positivt sätt. Familjen kan också ha motsatt effekt på patienten. En 

omvårdnadsåtgärd inom familjefokuserad omvårdnad är så kallade hälsostödjande 

familjesamtal, där familjen bestämmer själv vilka som ska vara med. I samtalet får varje 

familjemedlem chansen att berätta hur de tycker och känner och de får lyssna på varandra och 

få en uppfattning om hur de upplever situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).  

2.6 Problemformulering 

I Sverige diagnostiseras ett par hundra barn varje år med cancer och den vanligaste cancer 

typen bland barn är leukemi. Behandlingen är krävande att gå igenom, speciellt för ett barn. 

Behandling består oftast utav att kombinera olika alternativ och barnet blir påverkad av det på 

flera olika sätt. Även närstående till barnen, speciellt föräldrar och syskon blir också 

påverkade av att ha ett sjukt barn i familjen. En familj som har ett barn med cancer kan 

sjuksköterskan möta i sitt arbete, därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan känner till hur 

föräldrar upplever att ha ett barn med cancer.   

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

4. Metod 
4.1 Design 
Studien är genomförd som en litteraturstudie enligt Kristensson (2014). 
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4.2 Sökstrategi 

Databaserna som användes till studien var Cinahl, Medline och PsycINFO. Cinahl är en 

databas som är inriktade på omvårdnad, Medline är en bred databas som täcker bland annat 

omvårdnad och PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom omvårdnad och medicin 

(Forsberg & Wengström, 2013). 

 

I samtliga databaser användes ämnesord, som även kan kallas för indexord, för att sökningen 

ska bli mer specifik (Kristensson, 2014), Ämnesorden valdes utifrån syftet: parents, life 

experience, emotions och childhood neoplasms. För att hitta rätt ämnesord till varje databas 

användes databasens egen ämnesordlista. I Cinahl användes ämnesorden: parents, life 

experience, emotions, och childhood neoplasms. I Medline användes ämnesorden: parents, 

life changes events, emotions och neoplasms. I PsycINFO användes ämnesorden: parents, life 

experience, emotions och neoplasms. I samtliga databaser söktes ordet experience i fritext. 

Booleska sökoperatorer användes för att öka sökningens sensitivitet. “AND” användes för att 

kombinera sökorden med varandra och “OR” för att söka på närliggande begrepp 

(Kristensson, 2014). Begränsningar som användes var “english language”, “peer reviewed”, 

“publications date 2005-2015” och åldersbegränsning på barnet “age 0-18”. Alla 

begränsningar valdes i samtliga databaser förutom “peer reviewed” i databasen Medline där 

samtliga artiklar redan var granskade, (se bilaga 1).     

4.3 Urval 

Inklusionskriterier i studien var artiklar som handlade om föräldrars upplevelser av att ha ett 

barn med cancer. Exklusionskriterier var syskon och andra anhörigas upplevelser.  Alla titlar i 

sökresultatet lästes och sedan valdes de titlar ut som svarade mot syftet till nästa urval (Se 

bilaga 1). Artiklarna som inte valdes ut hade titlar som inte motsvarade syftet med studien 

(Kristensson, 2014). I de utvalda artiklarna lästes abstract och artiklar valdes sedan ut som 

stämde överens med studiens syfte (Se bilaga 1) (Forsberg & Wengström, 2013). Artiklarna 

som föll bort överensstämde inte med studiens syfte, bland annat handlade det om syskon, 

barn eller mor/farföräldrars upplevelse. Artiklarna lästes igenom ett antal gånger av 

författarna (Forsberg & Wengström, 2013).  De artiklar som valdes ut motsvarade studiens 

syfte, totalt inkluderas nio stycken artiklar, (se bilaga 1).  

4.4 Kvalitetsbedömning 

Samtliga artiklar som valdes ut granskades utifrån Kristensson (2014) bedömning av 

kvalitativa studier. Det som granskades var syfte, metod, resultat, diskussion. Till alla 

artiklarna genomfördes en artikelmatris (Se bilaga 2). Vid granskningen bedömdes 

trovärdigheten på artiklarna (Kristensson, 2014).  

4.5 Dataanalys 

Analysmetoden som valdes för att analysera resultatet var en integrerad analys som finns 

beskriven av Kristensson (2014). Materialet lästes upprepande gånger av författarna på var sitt 

håll och identifierade skillnader och likheter. Resultatet från de olika artiklarna kunde sedan 

delas in i olika kategorier, vilka låg till grund för rubrikerna i resultatet (Kristensson, 2014). 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vid granskning av artiklarna kontrollerades det om artiklarna hade ett etiskt godkännande av 

en etisk kommitté, vilket samtliga artiklar hade.  Författarna har varit objektiva i studien och 

har presenterat resultat även om det inte skulle stämma överens med författarnas uppfattning.  



 

8 
 

5. Resultat 

 Resultatet är baserat på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som sedan delades in 

i olika kategorier och subkategorier, se tabell 1. 
 

Tabell 1. Sammanställning av dataanalys, med huvudkategorier och subkategorier 

5.1 Upplevelser vid diagnos 

5.1.1 Osäkerhet 

Föräldrar som fick ett besked att deras barn hade cancer blev chockade, följt av en rädsla inför 

framtiden, om barnet kommer överleva eller inte (Shortman, et al., 2012; Khoury, Huijer & 

Doumit, 2012; Wong & Chan, 2006). En del föräldrar kände på sig på en gång att det var 

något som inte stämde med deras barn när barnet blev sjuk, vilket resulterade i en känsla av 

osäkerhet, eftersom de inte visste vad det var för fel (Ward-Smith, Kirk, Hetherinngton & 

Hubbel, 2005). När föräldrarna fick reda på att deras barn hade cancer, upplevde de att hela 

världen föll samman, de förlorade fotfästet och kastades ut till det okända. Situationen kändes 

overklig och de ville fly ifrån den (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). När barnet fick 

diagnosen ersattes det som var en trygghet till rädsla, osäkerhet och kaos hos föräldrarna. 

Andra reaktioner på att deras barn hade cancer var förnekelse, oro, känsla av förlust (Wong & 

Chan, 2006) och rädsla (Clarke, 2006). Att få reda på diagnosen som sitt barn drabbats av, 

påverkar inte bara barnet, utan hela familjen (Khoury et al., 2012; Nicholas, Gearing, McNeill 

& Lucchhetta, 2009). 

5.1.2 Maktlöshet och frustration 

Vid behandling av cancer upplevde några föräldrar sårbarhet och de var väl medvetna om 

hotfulla och traumatiska upplevelser som barnet kunde utsättas för vid behandlingen. 

Föräldrarna kände en rädsla och de ville finnas där för barnet under tiden och förebygga 

skador som andra kan orsaka så som påtvingad medicinering och biverkningar av läkemedel 

och behandling (Kars, Duijnstee, Pool, Van Delden & Grypdonck, 2008). Vissa av mödrarna 

ville inte visa sina känslor för sina barn om hur de kände, fast inuti var de helt förkrossade 

(Shortman, 2012). Frustration uppkom hos några föräldrar i samband med vården, det kunde 

var lång väntetid för att få tillbaka provsvar och de vill ha mer information från personalen 

om sjukdomen och behandlingen (Ward-Smith et al., 2005). 

 

 

Kategori Subkategori 

Upplevelser vid diagnos  Osäkerhet 

 Maktlöshet och frustration 

 Behov av att ge stöd 

Upplevelser under behandling  Maktlöshet och stöd 

 Ökad stress för familjen 

Social isolering  

Accepterande av sjukdomen  

Förändringar inom familjen  Föräldrarnas ansvarsfördelning och 

relation till varandra 

 Familjens nya situation 

 Förändrade prioriteringar 

Osäker framtid  
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5.1.3 Behov av att ge stöd 

En del av föräldrarna ville vara hos sina barn, eftersom de ville veta vad som pågick (Clarke, 

2006). Det upplevdes som ett heltidsjobb att ta hand om sitt barn på sjukhuset och det var 

svårt att lämna barnet även kortare stunder (Björk et al., 2005). Föräldrarna tyckte det var 

viktigt att barnet fick reda på information om sjukdomen och behandlingen, då de tyckte det 

var viktigt att berätta sanningen för barnet, för att öka barnets delaktighet i sin egenvård 

(Wong & Chan, 2006). 

5.2 Upplevelse under behandling 

5.2.1 Maktlöshet och stöd 

En känsla av maktlöshet infann sig hos föräldrar när de inte kunde påverka situationen som 

barnet utsattes för (Björk, et al. 2005), när barnet måste gå igenom en behandling som de 

själva inte ville eller kunde förstå (Kars et al., 2008). De upplevde frustration när en planerad 

behandlingsplan var tvungen att ändras eller skjutas upp (Ward-Smith et al., 2005). 

Föräldrarna upplevde det som hjärtskärande när barnet bad om hjälp att fly undan från 

smärtsamma och obehagliga behandlingssituationer (Björk et al., 2005). En del av föräldrarna 

kände att de borde gjort någonting för att stoppa sjukdomen (Shortman et al., 2012), då det 

inte fanns något de kunde göra åt situationen, fanns föräldrar där för sina barn (Kars et al., 

2006; Wong & Chan, 2006) och deltog aktivt i barnets vård (Ward-Smith, et al. 2005). 

5.2.2 Ökad stress för familjen 

Från en studie av Nicholas et al., (2009) beskrevs att fäderna levde i sorg och oroade sig för 

sin familj, ekonomin och över make/sambons förmåga att hantera situationer. Några av 

fäderna led av fysiska symtom som stress, nedsatt aptit, minskad sömn och ångest. De hade 

ständigt en inre oro, känslomässiga sammanbrott och långvariga depressioner, på grund av att 

deras barn insjuknat i cancer (Nicholas et al., 2009). Föräldrar upplevde en ständig kamp mot 

cancern och en rädsla av att förlora sitt barn, som plågar dem ständigt. De kände att de måste 

hjälpa sitt barn att kämpa sig igenom sjukdomen. Skuldkänslor uppkom hos föräldrarna när de 

kände att de inte kunde skydda sitt barn (Khoury et al., 2012) och en känsla av hopplöshet 

(Nicholas et al., 2009). Skuld uppkom även hos vårdnadshavare när de inte fanns hemma hos 

den övriga familjen (Clarke, 2006). 

5. 3 Social isolering 

Några mödrar kände sig isolerade från omvärlden med barnets sjukdom och tog på sig 

familjens känslor och förträngde sina egna (Clarke, 2006). Ensamhet upplevdes när de 

separerades från människor som de ville vara med, de kände sig fysisk begränsade och 

känslomässigt instängda (Björk et al., 2005).  

 

Från en iransk studie beskrevs att föräldrarna kände sig isolerade från vänner och bekanta. 

Anledningen till det enligt föräldrarna berodde på att människor är rädda för infektionsrisk, de 

trodde att cancer var smittsam. De trodde även att kan det beror på att familjen måste befinna 

sig på sjukhuset under en längre tid. I den muslimska tron är människor rädda för cancer och 

tror att cancer är guds straff för någon ogärning de gjort. Föräldrarna kände sig fängslade i sitt 

barns sjukdom, men de tänkte att det fanns andra människor som har det värre. Föräldrarna 

hittade en tröst i tron och religiösa övertygelser och de hoppades på att ett mirakel skulle ske 

(Taleghni, Fathizadeh & Naserin, 2012). 
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5.4 Accepterande av sjukdomen 

Några av föräldrarna accepterade sedan verkligheten och betraktade barnets sjukdom som ett 

öde som inte gick att ändra på (Wong & Chan, 2006). Andra föräldrar accepterade också 

situationen som den var, eftersom de trodde att det kom från Gud (Khoury et al., 2012). 

5.5 Förändringar inom familjen 

5.5.1 Föräldrarnas ansvarsfördelning och relation till varandra  

Relationen mellan föräldrarna påverkades på olika sätt, hos några stärktes den och hos andra 

påverkades relationen negativt (Björk et al.; 2005; Khoury et al., 2012). Några av föräldrarna 

beskrev att de kom i konflikt med sin partner på grund av de dagliga utmaningarna. De riktade 

istället sin uppmärksamhet till det sjuka barnet (Nicholas et al., 2009). Samtidigt som 

relationerna ändrades, fick föräldrarna olika roller. Mödrarna kände att de ville vara på 

sjukhuset med barnet, men samtidigt hade de dåligt samvete för de andra i familjen. Fadern 

fick ta hand om den övriga familjen och de vardagliga uppgifterna (Clarke, 2006). I och med 

detta upplevdes det en förlust av normala rutiner i livet (Taleghani et al., 2012). 

5.5.2 Familjens nya situation  

Föräldrarna upplevde rivalitet mellan det sjuka barnet och syskonen som är hemma (Khoury 

et al., 2012). De flesta föräldrar upplevde att det var svårt att hantera familjelivet och 

sjukdomen deras barn insjuknat i. Genom att vara närvarande hos barnet har relationen mellan 

barnet och föräldrarna stärkts (Kars et al., 2008). I en studie berättade mödrarna att det 

uppstod konflikter angående hur familjemedlemmarna valde att hantera situationen. Vissa 

familjer hade svårt att ta in att barnet var allvarligt sjuk och använde undvikande strategi för 

att bearbeta sin sorg. Några gick till jobbet och låtsades som att inget hade hänt (Shortman et 

al., 2012). 

5.5.3 Förändrade prioriteringar 

Efter att föräldrarna fick reda på sitt barns diagnos, började de att reflektera över saker som 

var viktiga i livet och gjorde nya prioriteringar. Familjen blev ännu viktigare (Björk et al., 

2005) och en del föräldrar upplever att de själva har förändrats och värderar saker på ett annat 

sätt än tidigare (Clarke, 2006). Vissa uttryckte att de kände ett större ansvar för att hålla ihop 

och ta hand om familjen. Många pappor upplevde att de blivit mer tacksamma för livet och 

fått en bättre relation med det sjuka barnet (Nicholas et al., 2009). Några föräldrar kände att 

sjukdomen hade fört dem närmare varandra (Ward-Smith et al., 2005). 

 

5.6 Osäker framtid 

Föräldrarna kände att de inte kunde göra upp några planer inför framtiden, vilket de tyckte var 

frustrerande (Björk et al., 2005) och oroade sig över barnets framtid och över syskon till 

barnet (Nicholas et al., 2009). Många av föräldrarna kände en osäkerhet och rädsla inför 

framtiden, eftersom dem inte vet om deras barn kommer överleva (Clarke, 2006; Khoury et 

al., 2012; Shortman et al., 2012) och om barnet kommer att återinsjukna i cancer, men också 

hur familjen kommer påverkas (Khoury et al., 2012). Tidigare hade föräldrarna gjort upp 

långsiktiga planer inför framtiden, men sedan barnet blev sjuk har det ändrats till kortsiktiga 

planer (Ward-Smith et al., 2005; Wong & Chan, 2006). Föräldrarna tyckte inte att det är lika 

viktigt längre att tjäna pengar och gifta sig, utan att överleva och bli frisk från cancer var det 

mest centrala (Wong & Chan, 2006). 

 

5.7 Resultatsammanfattning 

När föräldrar fick beskedet att deras barn insjuknat i cancer reagerade de med chock och 

osäkerhet, följt av en rädsla om barnet kommer att överleva eller inte. Hela familjen förlorade 
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fotfästet och tvingas ut till en overklig och okänd framtid. Vid behandling av cancer upplevde 

föräldrarna sårbarhet och en rädsla inför vad barnet skulle utsättas för, under behandling och 

biverkningar av medicinering. Föräldrarna kände maktlöshet och frustration när deras barn 

tvingas bli utsatta för behandling som de själva inte vill. De upplevde det som ett heltidsjobb 

att ta hand om sitt barn på sjukhuset och hade svårt att lämna barnet även kortare stunder. 

Föräldrarna ansåg att det var viktigt att barnet fick information om sin situation, så att barnet 

förstår meningen med att vara delaktig i sin egenvård. Vid behandling kände föräldrarna sig 

maktlösa för att de inte kunde göra något åt situationen, det ända de kunde göra för barnet var 

att närvara och ge sitt stöd. Föräldrar uppger att de hade en ständig kamp mot cancern, en 

rädsla för att förlora sitt barn som ständigt plågar dem. Föräldrarna upplevde känslor av skuld 

och hopplöshet när de kände att de inte kunde skydda sitt barn. Familjerna tvingades till en 

ofrivillig isolering eftersom de tvingas till att vara på sjukhus under längre perioder. 

Relationen mellan föräldrarna påverkades för att de dagligen utsattes för extrema utmaningar 

och att all energi och uppmärksamhet lades på det sjuka barnet. De flesta familjerna upplevde 

det svårt att kombinera familjelivet och det påtvingade livet på sjukhus. Nya prioriteringar 

uppstod efter barnets diagnos, de reflekterade över vad som var viktigt i livet. Familjerna 

vågade inte planera införa framtid, utan gjorde endast kortsiktiga planer. 

 

6. Diskussion 
6.1. Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer. Den 

metod som användes var en litteraturstudie med systematisk sökning för att kunna 

sammanställa befintlig forskning. Författarna sökte både på kvalitativa och kvantitativa 

artiklar, de artiklar som studien baseras på är samtliga kvalitativa artiklar. Kvalitativ metod 

används för att beskriva deltagares egna upplevelser på det som undersöktes (Kristensson, 

2014). Det kan vara en styrka att endast ha med kvalitativa artiklar i studien eftersom 

författarna har valt att belysa upplevelsen hos föräldrarna. 

 

De databaser som författarna valde att använda i litteraturstudien var Cinahl, Medline och 

PsycINFO. Samtliga databaser valdes för att dessa inkluderade omvårdnadsforskning. 

Eftersom samtliga databaser är inriktade på omvårdad så kan det stärka studiens 

trovärdigheter och möjlighet att hitta relevanta artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

Ämnesord användes för att sökningen skulle bli mer specifik (Kristensson, 2014) och hitta 

relevanta artiklar. Ämnesorden kombinerades på olika sätt, vilket ökar sökningens sensitivitet 

(Kristensson, 2014). 

 

För att hitta aktuell forskning inom ämnet tidsbegränsades sökningen mellan år 2005-2015. 

En nackdel med att endast genomföra sökningen de senaste tio åren är det kan ha missats 

artiklar som motsvarar syftet. Men en styrka med begränsningen är att hitta ny relevant 

forskning. Ytterligare en begränsning som gjordes var att begränsa språket, så att artiklar 

skrivna på engelska endast kom fram, eftersom författarna endast kan svenska och engelska. 

Det fanns svårigheter med det engelska språket, därför kan översättningen misstolkats 

eftersom det inte är författarnas förstaspråk. Författarna valde att inte begränsa sökningen till 

en viss cancerform eller till en viss del av världen. Det kan ses som en styrka eftersom 

resultatet av studien blir överförbart till stora delar av världen. 

 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier som användes i studien anses vara relevanta, för 

det framgår vilken population som ska undersökas (Kristensson, 2014). Samtliga artiklar som 

valdes till studien kvalitetsgranskades utifrån en mall som Kristensson (2014) tagit fram. 
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Artiklarna granskades var för sig för att sedan diskutera resultatet tillsammans (Kristensson, 

2014). En svaghet i arbetet är att författarna valde att inkludera en artikel som både handlade 

om föräldrars, syskon och patientens upplevelse. Eftersom ett exklusionskriterier var att inte 

ha med syskon och mor-farföräldrars upplevelser. Artikeln togs med för att den besvarade 

studiens syfte och det gick att urskilja tydligt i resultatet vem som hade sagt vad. 

 

Artiklarna analyserades utifrån Kristenssons (2014) integrerade analys. En integrerad analys 

går ut på att läsa resultatdelen på de artiklar som inkluderas i studien. Sedan identifieras 

likheter och skillnader för att sedan bilda olika kategorier som sammanfattar resultatet. Till 

sist sammanställs resultatet i de olika kategorierna 

6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet presenterades ur ett föräldraperspektiv då syftet var att beskriva föräldrars 

upplevelse av att ha barn med cancer. Resultaten visade på att föräldrar som har barn med 

cancer drabbas av olika känslor så som chock och osäkerhet när de får reda på diagnosen. 

Strang (2009) menar att chocken visar sig i olika faser, som kan vara från några timmar till 

flera veckor. De fyra faserna är: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 

nyorienteringsfas.  Faserna kommer inte alltid i ordning utan det är högst individuellt. När 

föräldrarna får besked att deras barn insjuknat av cancer blir de chockade och förtvivlade 

därför krävs det kompetent personal som pratar med föräldrarna efter familjens specifika 

förutsättningar (Hallström, 2009b). I studien som Schweitzer, Griffiths och Yates (2012) har 

genomfört upplevde föräldrarna även där chock när de fick reda på sitt barns diagnos. De 

kände att detta var slutet av deras barns liv, och trodde aldrig att de skulle få ett barn med 

cancer. Chock har även visat sig i studien som McGrath (2002) har gjort, föräldrar upplevde 

det som en mardröm och att det är overkligt och att det är svårt att förstå att det är sant. Även i 

en studie av Van Dongen-Melmana, Van Zuurenc och Verhulst (1998) förekommer chock vid 

diagnosen av cancer hos föräldrarna. Föräldrarna känner rädsla av att aldrig kunna känna 

glädje och är rädda att förlora sin livsstil, de var besvikna på livet. Att föräldrar reagerar med 

chock har visat sig vara ett vanligt förekommande vid diagnostik av cancer. Även i studien 

som är gjort av Young, Dixon-Woods, Findlay och Heney (2002) reagerade föräldrarna på 

detta sätt och de hade svårt att ta in informationen. Några av föräldrarna ville undanhålla 

informationen från barnet och andra ville inte använda ordet cancer. 
 

I studien som genomförts har det påvisats att föräldrarna upplever osäkerhet innan de fått 

diagnosen. En upplevelse av att hela världens föll samman och att situationen kändes overklig 

upplevdes av föräldrar. Detta styrks även i studien av McGrath (2002) där föräldrar upplevde 

osäkerhet i samband med diagnos och behandling. Föräldrarna uppskattar ärlighet i situationer 

med läkare, så de fick reda på hur tillståndet var för deras barn.  I samband med diagnosen 

upplevde föräldrarna att hela världens vändes upp och ned (McGrath, 2002).   
 

I litteraturstudien som författarna har genomfört har det kommit fram att relationer mellan 

föräldrarna ändras och påverkas på olika sätt. Vissa föräldrar hamnar i konflikter med 

varandra och hos andra föräldrar har relationen istället stärkts. Att relationen påverkas påvisas 

även i studien som är gjord av Young et al., (2002), där relationen mellan föräldrarna 

förändras. De kände att kvalitén på relationen till varandra hade blivit till det sämre sedan 

barnet fick diagnosen cancer. De oroade sig även över relationen till de övriga barnen i 

familjen, då mycket tid spenderades på sjukhus med det barn som hade cancer. De upplevde 

skuld, eftersom de inte var hemma så mycket hos familjen. 
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Föräldrarna har också fått andra roller sedan deras barn blev sjukt. Young et al., (2002) tar 

upp att mödrarna kände ett ansvar över att barnet skulle få i sig tillräckligt med näringsrik 

mat, då maten på sjukhusen oftast inte innehåller den näring barnet behöver få i sig. Mödrarna 

känner att det är deras ansvar att hålla reda på det, vilket bidrog till att de kände sig stressade 

och det ledde till konflikter med barnet. Ibland åkte de hem och lagade mat och tog med sig 

till sjukhuset, för att vara säker på att barnet fick i sig näring. Clarke-Steffen (1997) skriver i 

sin studie att i vissa familjer omstrukturerades roller i familjen sedan barnet fick cancer. En 

del av mödrarna arbetade mindre eller tog ledigt från sitt arbete för att kunna spendera tiden 

med sitt barn istället. Fäderna fick mer ansvar att ta hand om hushållssysslor och den övriga 

familjen. Vilket även har visat sig stämma överens i studien som författarna har genomfört. 

Om man ser till genusperspektivet så har kvinnan under lång tid varit den som sköt hemmet 

och tagit hand om familjen (Dufwa, 2010). I studien som författarna har genomfört tar 

mödrarna oftare på sig en mera vårdande roll och tvingas till att ta klivet ut ur hemmets trygga 

vrå för att vårda sitt barn på sjukhus. Fäder tvingas nu in i nya roller där det vanligtvis är 

mödrarna som är de mest aktiva. De får nu ta över rollen i hemmet som kvinnan alltid har 

haft, de får ta huvudansvaret för hemmet och dess medföljande sysslor och sköta om 

resterande familjemedlemmar (Clarke, 2006).  Sedan en lång tid tillbaka har varit kvinnorna 

som sköter om hushållet och familjen, medan mannen arbetar, därför kan kvinnorna känna det 

som en självklarhet att närvara och stötta sitt barn på sjukhus och då blir mannens roll att vara 

hemma med den övriga familjen.  

 

Sedan barnet drabbades av cancer har föräldrarna prioriterat på ett annat sätt än tidigare och 

reflektera över vad som är viktigt i livet. Detta styrks av Clark-Steffen (1997) då resultatet 

visar på att föräldrar prioriterar på ett annat sätt. De flesta familjerna ville tillbringa mera tid 

tillsammans och stärka relationen mellan dem och börja uppskatta även de små sakerna i livet. 

 

Enligt Eriksson (1994) kan begreppet lidande ha olika betydelser, en förklaring till lidande är 

att det är något som människan måste leva med. Sammantaget visar resultatet i författarnas 

studie att föräldrar som har ett barn med cancer har ett ständigt lidande som dem måste 

försöka stå ut med. Författarna menar att föräldrar upplever lidandet på olika sätt i studien. Ett 

lidande kan uppstå när osäkerheten faller in då föräldrarna inte vet vad som är fel på deras 

barn eller om barnet kommer att överleva. Föräldrarna kan känna ett lidande när deras barn 

ska gå igenom en smärtsam behandling som dem inte vill och som förälder måste stå och se 

på och inte kunna göra något. Lidande kan också förekomma när de inte vet hur framtiden 

kommer se ut, om barnet överlever eller inte. Eriksson (1994) skriver att genom att bekräfta 

lidandet hos en person, så visar man på att man ser lidandet hos den personen, och att 

personen inte är ensam i situationen. Författarna anser att om sjuksköterskan erbjuder stöd till 

föräldrarna kan de lära sig hantera sitt lidande och att lidandet kanske minskar.   

 

Vid familjecentrerad omvårdnad ses patienten och familjen som en helhet där varje individ är 

viktig (Benzein et al., 2010).  Författarna anser att det är svårt för föräldrarna att veta vilka 

behov som uppstår vid barnets sjukdom och sjukhusvistelse, därför anser författarna att det är 

viktigt att personalen stödjer familjen. Personalen är med om liknande situationer dagligen, 

för familjen är det första gången. För sjuksköterskan är det viktigt att ägna tid åt familjen, 

försöka få deras förtroende och främja familjen (Angelo et al., 2014). Föräldrarna och 

familjen förmedlar trygghet till barnet genom att röra, krama och finnas nära, de fungerar som 

en länk mellan personalen och barnet (Hallström, 2009a). Enligt Hallström (2009a) så har 

föräldrarna behov av att veta vad som ska hända med deras barn, de vill vara delaktiga i 

samtalet innan beslut tas om vidare behandling. Känner sig barnet trygg med personalen så 

underlättar det för familjen (Hallström, 2009a). Vilket även har visat sig i författarnas studie 
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att föräldrarna vill vara närvarande hos sina barn och vara delaktiga i vården och besluten. 

När familjen söker vård med barnet är det sjuksköterskans ansvar att försöka tillgodose barnet 

och familjens behov (Hallström, 2009a). Personalen är ofta nyckeln till ett bra samarbete 

under familjens sjukhus vistelse (Shields, Pratt & Hunter, 2006) 

6.3 Kliniska implikationer 

Litteraturstudien som har genomförts kan användas av sjuksköterskor i deras 

omvårdnadsarbete när de möter familjer som har ett barn med cancer. Sjuksköterskan får en 

inblick av de känslor som upplevs av föräldrarna i samband när ett barn drabbas av cancer. 

Genom att få kännedom om föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer får 

sjuksköterskan en förståelse och kunskap i att stödja dessa familjer utifrån deras personliga 

behov. Vidare forskning behövs för att få en djupare förståelse för föräldrarna och hur 

sjuksköterskan ska kunna stödja dem. Forskning behöver även göras om samtal med en 

psykolog och eller kurator kan underlätta för familjen under hela barnens behandlings 

processen. Personalen måste tidigt fånga upp föräldrarna i behandlingsprocessen för att stödja 

dem på bästa möjliga sätt. Ett strukturerat stöd som är individuellt bara för just den familjen.  

7. Slutsats 
I studien framkommer det att föräldrarna blir påverkade när deras barn drabbas utav cancer. 

De upplever ett lidande som visas genom att de har en känsla av maktlöshet och inte räcka till. 

Föräldrarna reagerar med chock vid cancerbeskedet och vill vara närvarande hos sina barn för 

att kunna ge dem stöd, även den övriga familjen påverkas av situationen. I och med att 

sjuksköterskan kommer träffa på dessa föräldrar inom vården, krävs det att sjuksköterskan har 

kunskaper för att kunna stödja föräldrarna individuellt. 
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BILAGA 1 Sökmatris 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
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Cinahl 
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Kl. 10:00 
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Parents+) 

Peer reviewed 

English language 

Public date 

2005-2015 
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21 318 artiklar 
   

Cinahl 

2015-08-28 

Kl. 10:00 

2.(MH Life 

experience) OR 

(MH  Emotions+) 

OR (Experience) 

Peer reviewed 

English language 

Public date 2005-

2015 

Age 0-18 

25 549 artiklar 
   

Cinahl 

2015-08-28 

Kl. 10:00 

3. (MH Childhood 

neoplasms) Peer 

reviewed 

English Language 

Public date 2005-

2015 
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1 376 artiklar 
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4. 1 AND 2 AND 3 89 artiklar 89 titlar 12 
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artiklar  

 

 

 

 



 

 
 

Databas Sökord Resultat av 
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2015-08-28 

Kl. 13.00 
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English language 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

28 327 artiklar 
   

Medline 

2015-08-28 

Kl. 13.00 

2. (MH Life change 

events) OR (MH 

Emotions+) OR 

(Experience) 

English language 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

67 427 artiklar 
   

Medline 

2015-08-28 

Kl. 13.00 

3. MH (Neoplasms+) 

English language 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

93 240 artiklar 
   

Medline 

2015-08-28 

Kl. 13.00 

4. 1 AND 2 AND 3 317 artiklar 317 titlar 12 

abstract 

3 

artiklar  

 

 



 

 
 

Databas Sökord Resultat av 

sökningen 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO 

2015-08-30 

Kl. 20.00 

1.      1. (DE parents+) 

Peer reviewed 

English language 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

204 965 

artiklar 

   

PsycINFO 

2015-08-30 

Kl. 20.00 

2. (DE life 

experiences+) OR (DE 

emotions+) OR 

(experience) 

Peer reviewed 

English languge 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

50 869 artiklar 
   

PsycINFO 

2015-08-30 

Kl. 20.00 

3. (DE neoplasms+) 

Peer reviewed 

English language 

Public date 2005-2015 

Age 0-18 

1 794 artiklar 
   

PsycINFO 

2015-08-30 

Kl. 20.00 

4. 1 AND 2 AND 3 54 artiklar 54 titlar 3 abstract 0 artiklar  



 

 
 

BILAGA 2 Artikelmatris          

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värderingar Resultat 

Björk, M., Wiebe, T., & 

Hallström, I. (2005). Striving to 

Survive: Families´ Lived 

Experiences When a Child Is 

Diagnosed With Cancer. 

Journal of Pediatric Oncology 

Nurses. 22(5), 265-275. 

doi: 

10.1177/1043454205279303 
Sverige. 

Syftet med denna 

studie var att 

belysa familjens 

levda upplevelse 

när ett barn i 

familjen fick 

diagnosen cancer. 
 

Metod/design: Kvalitativ 

intervjustudie. Beskrivande Induktiv 

design med hermeneutisk 

fenomenologisk strategi.  
Population: Föräldrar som har ett 

barn med cancer. 
Inklusionskriterier: ett barn i 

familjen som var under 13 år och har 

diagnosen cancer, kunna prata och 

förstå svenska, genomgått behandling 

inom en månad efter diagnos. 
Exklusionskriterier: 
Tonåringar 
Urvalsförförande: Konsekutivt 

urval 
Urval: 27 patienter uppfyllde 

inklusionskriterier och tillfrågades, 

varav 10 st vägrade delta. 
Slutlig studiegrupp: 17 familjer (17 

mödrar, 12 fäder, 5 patienter, 5 

syskon) 
Datainsamlingsmetod:  
Intervjuerna spelades in och sedan 

transkriberades data ordagrant,  
Analysmetod: Hermeneutiska 

spiralen 

Studiens 

styrkor: 
Data analysen 

finns väl 

beskriven.  
Finns 

beskrivning av 

forskarnas 

förförståelse. 
 
Studiens 

svagheter: 
Finns ingen 

tydlig 

beskrivning om 

hur deltagarna 

rekryterades. 
 

En upplevelse av att världen föll samman 

och att de förlorade sitt fotfäste och 

kastades ut till det okända. Allt som kändes 

säkert och tryggt ersattes av rädsla, 

osäkerhet, kaos och ensamhet. Föräldrarna 

upplevde att situationen var overklig och 

ville fly från den och upplevde en ökad 

risk för dödsfall. Föräldrar började 

reflektera över saker som var viktiga i livet 

och gjorde nya prioriteringar, familjen blev 

ännu viktigare. De upplevde att de var 

fysiskt begränsade och känslomässigt 

instängda. Föräldrarna upplever det som ett 

heltidsjobb att ta hand om sitt sjuka barn 

och det är svårt att lämna barnet, även 

kortare stunder. Föräldrarna kände sig 

maktlösa av att inte kunna göra något åt 

situationen deras barn befann sig i. 

Föräldrar tyckte det var hjärtskärande när 

deras barn bad om hjälp att fly i 

smärtsamma och obehagliga situationer. 

Föräldrarna kände att de inte kunde göra 

planer för framtiden, vilket var 

frustrerande och dem upplevde ensamhet 

när de separerades från de människor som 

dem ville vara med. Vissa tyckte att 

relationen till sin make hade förändrats.  

 



 

 
 

 

Författare, 

artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värderingar Resultat 

Clarke, J. N. (2006). 

Mother´s Home 

Healthcare. – 

Emotions Work 

When a Child Has 

Cancer. Cancer 

Nursing. 29(1), 58-

65. 
Kanada. 

Studien 

undersöker hur 

mödrar 

hanterar de 

moraliska 

kraven som 

mamma. 

Design metod:  

Kvalitativ intervjustudie 
Population: Stödgrupper 

för föräldrar vars barn som 

har cancer. 
Inklusionskriterier:  

Står ej beskrivet. 
Exklusionskriterier:  

Står ej beskrivet 
Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval och 

snöbollsurval   
Urval: 49 deltagare 
Slutlig studiegrupp: 49 

kvinnliga deltagare som 

var i åldrarna 29-50 år. 17 

olika kulturella 

bakgrunder. 
Datainsamlingsmetod: 
Intervju, fokusgrupper, 

öppna frågor. Intervjuerna 

spelades in. 
Analysmetod: All data 

transkriberades 

Innehållsanalys 

genomfördes. 

Studiens styrkor: 
Finns belägg för trovärdighets 

begrepp 

 
Studiens svagheter: 
Finns inget tydligt syfte 

beskrivet. Studiens design är 

inte beskriven i termer. 

Inklusions- och 

exklusionskriterier framgår 

inte. 

Alla mödrar kände att de var tvungna att finnas där 

för sitt barn, de ville veta vad som pågick. Dem var 

tvungna att ta hand om sina egna känslor. Skuld var 

en vanlig känsla som de upplevde när de inte fanns 

där för den övriga familjen. Mödrar upplevde att de 

blev isolerade från omvärlden. Mödrarna tog på sig 

hela familjens känsloliv medan de förträngde sina 

egna känslor. Det var svårt att prata med andra 

människor om deras situation, hittade stöd hos dem 

som var i samma situation. Deras känslomässiga 

reaktioner kunde liknas som en berg- och dalbana. De 

känner sig isolerade med barnets sjukdom. Rädsla 

upplevdes vid diagnos, vid nya prover, när 

behandling närmade sig. Osäkerhet inför framtiden, 

vet inte om barnet kommer överleva. Relationen till 

maken ändrades, fick olika roller i familjen, mödrarna 

var med barnen medan fäderna tog hand om den 

övriga familjen och vardagliga uppgifter. Många 

upplever att de har förändrats och värderar saker på 

ett annat sätt efter barnets sjukdom.  



 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kars, M. C., Duijnstee, M. 

SH., Pool, A., Van Delden 

J. JM., & Grypdonck, M. 

HF. (2008). Being there: 

parenting the child with 

acute lymphoblastic 

leukaemia. Journal of 

Clinical Nursing. 17(12), 

1553-1562. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2007.02235.x 
Nederländerna. 

Syftet med studien 

var att beskriva 

föräldrars upplevelse 

av föräldraskap till 

barn med leukemi 

under det första året 

efter diagnos.   

Design/metod: Kvalitativ, 

intervjustudie. Grounded theory 
Population: Föräldrar till barn som 

har leukemi under det första året 

efter diagnosen. 
Inklusionskriterier: 
Första året på behandlingen, kunna 

prata holländska, endast par över 29 

år, kvinnans första barn. 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
Urvalsförfarande: Avsiktligt urval 
Urval: 13 familjer blev tillfrågande, 

ett par och en pappa gav inte 

samtycke. 
Slutlig studiegrupp: 23 föräldrar 

(12 mammor, 11 pappor) av 12 

barn. Barn i åldrarna 2-12 år. 

Föräldrar i åldrarna 29-42 år. 
Datainsamlingsmetod: Öppen 

intervju, inleds med en öppen fråga 

till alla deltagare. Intervjuguide. 

Intervjuerna spelades in. 
Datainsamling sker parallellt med 

analysen. 
Analysmetod: 
Intervjuerna transkriberades 

ordagrant. Selektiv kodning och 

memos användes. Triangulering 

utfördes. 

Studiens styrkor: 
Syftet är tydlig 

beskrivet.  Flera 

författare har varit 

med och analyserat 

data. 
 

Studiens 

svagheter: 
Inga exklusions 

kriterier framgår. 

Endast inkluderat 

par. Framgår inte att 

forskaren har 

hanterat sin egen 

förförståelse till 

analysen.   

Vid behandling av sjukdomen 

upplever föräldrar sårbarhet och är 

medvetna om hotfulla och 

traumatiska upplevelser vid vård av 

leukemi. När föräldrarna upplever 

att dem inte kan hjälpa barnet på 

något sätt så räcker det att finnas 

där för barnet. Föräldrar beskriver 

vid diagnos och under behandling 

där deras barn utsätts för hotfulla 

situationer att de blir rädda och 

spända. Föräldrarna upplever att 

det är viktigt att vara där för barnet 

för att förebygga skador som andra 

kan orsaka. Föräldrar känner sig 

maktlösa när de ser sitt barn 

genomgå behandlingar som de inte 

vill. De flesta föräldrar upplever det 

svårt att hantera familjelivet och 

sjukdomen deras barn har drabbats 

av. Genom att vara där för barnet 

har deras relation blivit starkare till 

barnet. Föräldrar vill inte delegera 

bort vården för de tror att de 

påverkar vårdsituationen negativt. 

 



 

 
 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Khoury, M. N., Huijer, H. A., & 

Doumit . M. A. A. (2012). 

Lebaneses parent´s experiences 

with a child with cancer. 

European Joournal of Oncology 

Nursing. 17(1), 16-21. 

doi:10.1016/j.ejon.2012.02.005 
Libanon 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

erfarenheter av 

libanesiska 

familjer som lever 

med ett barn med 

cancer. 

Design metod: Kvalitativ 

studie, Fenomenologisk ansats 
Population: Libanesiska 

föräldrar som har ett barn med 

cancer. 
Inklusionskriterier: 
Libaneser som pratar arabiska, 

bor i Libanon, föräldrar till ett 

barn som lever med cancer, 

samtyckte till att bli 

intervjuad. 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej 
Urvalsförfarande: 
Maximalt varierat urval 
Urval: 12 föräldrar. 
Slutlig studiegrupp: 
12 deltagare (10 mödrar och 2 

fäder). 11 var gifta och en var 

frånskild. Föräldrar i åldern 

24-48 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in på 

arabiska, översattes sedan till 

engelska. Förde 

fältanteckningar. 
Analysmetod: Data 

transkriberades. 

Innehållsanalys genomfördes. 

Studiens styrkor: 
Inklusionskriterier finns 

tydligt beskrivna. 
Datainsamling och 

dataanalys tydligt 

beskrivna. . 
Finns belägg för de fyra 

komponenterna i 
Trovärdighetsbegreppet 

 
Studiens svagheter: 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

Alla föräldrar beskrev upplevelsen som 

en kontinuerlig kamp och måste hjälpa 

sina barn att kämpa.. Föräldrar 

accepterade situationen som den är, 

eftersom det kommer från Gud. Chocken 

av att få reda på diagnosen påverkar inte 

bara det sjuka barnet utan hela familjen. 

Föräldrar upplever skuldkänslor, då dem 

inget kan göra för att skydda sitt barn. 

Försämring av levnadsvillkoren, 

förändring i familjen. Alla familjer 

upplevde en extra börda av sjukdomen 

som handlade om ekonomi, ökat ansvar 

och förändring i familjen. Relationen 

mellan föräldrarna påverkas på olika 

sätt, hos några par har den blivit till det 

bättre och hos andra tvärtom, de är 

irriterade på varandra och bråkar. 

Föräldrarna upplever rivalitet mellan det 

sjuka barnet och de barnen som är 

hemma. Föräldrar upplevde en rädsla 

inför framtiden och en osäkerhet som 

gör dem oroliga hela tiden, både av 

rädsla för återfall av cancer men också 

vad den gör mot familjen. De upplever 

att de har en ständig kamp mot cancern 

och rädslan att förlora sitt barn plågar 

dem ständigt 

 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.02.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejon.2012.02.005


 

 
 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Nicholas, D. B., Gearing, R. E., McNeill, 

T., & Lucchetta, S. (2009). Experiences 

and Resistance Strategies Utilizes by 

Fathers of Children with Cancer. Social 

Work in Health Care. 48(3), 260-275. 

doi: 10.1080/00981380802591734 
Kanada 

Studiens syfte 

var att 

undersöka 

pappors 

erfarenhet till 

barn med 

diagnosen 

cancer. 

Design metod: kvalitativ, 

intervjustudie. Grounded 

theory 
Population: Pappor till barn 

med diagnosen cancer. 
Inklusionskriterier: 

Papporna skulle ha ett barn 

som behandlas för cancer. 
Exklusionskriterier: 

Framgår inte 
Urvalsförfarande: 

Teoretiskt urval 
Urval: 16 pappor deltog 

utifrån ett teoretiskt urval. 
Slutlig studiegrupp: 16 st 

pappor som var i åldrarna 20-

60 år. Hade barn i åldrarna 1-

17 år. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in. 
Analysmetod: Intervjun 

transkriberades ordagrant. 

Selektiv kodning av texten. 

Dataanalys genomfördes 

efter varje intervju. 

Studiens styrkor: 
Populationen är tydlig 

beskriven. 

Analysmetod finns 

beskriven. 

 
Studiens svagheter: 
Framgår inga 

exklusionskriterier. 

Framgår inte om 

forskaren har hanterat 

sin egen förförståelse 

datainsamlingen. 

Relationen 

forskare/urval framgår 

inte. 

Många pappor beskrev deras barns 

cancer som en hemsk händelse som 

påverkar livet för barnet, familjen och 

sig själv. De upplever bekymmer, 

osäkerhet och rädsla. Papporna lever i 

sorg och isolering och oroar sig över sitt 

barn och barnets framtid, syskon till 

barnet som är sjukt, make/sambon och 

hennes förmåga att hantera situationen 

och ekonomin. Många pappor upplever 

fysiska symtom t.ex. stress, nedsatt 

aptit, minskad sömn och ångest. Vissa 

upplevde hopplöshet för att inte kunna 

skydda familjen, inre oro, känslomässig 

sammanbrott och långvarig 

depression.  Vissa beskriv att de hamnar 

i konflikter med sin partner pga. dagliga 

utmaningar och de flesta upplevde att 

relationen till partnern hade ändrats, de 

riktade sin uppmärksamhet till sitt sjuka 

barn. Vissa uttryckte att de kände ett 

ansvar för att hålla ihop och ta hand om 

familjen, detta prioriterade dem mer 

nu.  Att känna stöd ifrån andra 

minskade känslan av isolering. Många 

pappor upplever att de har blivit mer 

tacksamma för livet och fått en bättre 

relation till det sjuka barnet. 

 

 

 



 

 
 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värderingar 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. 39(5), 743-749. doi: 

10.1111/cch.12005 

England. 
 

Studiens syfte är att 

undersöka effekterna av att 

ha ett barn med 

hjärntumör som 

vårdgivare, beskriva sina 

erfarenheter av att hantera 

sitt barns sjukdom och 

identifiera orsaker till 

stress och källa till stöd.  

Metod/design: 
Kvalitativ intervjustudie. 
Population: Mödrar som har 

ett barn med hjärntumör.  
Inklusionskriterier: Mödrar 

som har ett barn med 

hjärntumör. 
Exklusionskriterier: 
Barns död efter inskrivning 

och underlåtenhet att 

inhämta informerat 

samtyckte. 
Urvalsförförande: 

Avsiktligt urval 
Urval: 6 st deltagare 
Slutligt urval: 6 st mödrar 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 

intervjuer.  
Analysmetod: 
Intervjuerna spelades in och 

sedan transkriberades 

ordagrant. Innehållsanalys 

genomfördes.  
 

Studiens styrkor: 
Dataanalysen och 

analysprocessen 

finns beskriven. 
 
Studiens 

svagheter: 
Få deltagare 

deltog. Designen 

är inte beskriven.  

Mödrarna blev förvånade och 

chockade när de fick veta diagnosen, 

följt av rädsla för framtiden, om barnet 

kommer att överleva och rädsla för 

barnets framtid. Föräldrar upplevde 

skuld, osäkerhet och depression, de 

känner att de borde ha gjort någonting 

för att stoppa det. Mödrarna vill inte 

visa för sina barn hur dem känner, men 

inuti är dem helt förkrossade. Mödrarna 

berättade att det uppstod konflikter i 

familjen. De konflikter som uppstod 

rörde oftast coping strategier. Vissa 

familjer hade svårt att ta in att barnet 

var sjukt och använde en undvikande 

strategi för att bearbeta sin sorg. Några 

låtsades som att det inte hade hänt och 

gick till arbetet. 

 

 

 

 



 

 
 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Taleghani, F., Fathizadeh, N., & 

Naserin, N. (2012). The lived 

experiences of parents of chidren 

diagnosed with cancer in Iran. 

European Journal of Cancer 

Care. 21, 340-348. doi: 

10.1111/j.1365-

2354.2011.01307.x 
Iran 

Syftet med denna 

forskning var att 

beskriva 

upplevelser av 

föräldrar till barn 

med diagnosen 

cancer i 

Iran 
 

Design/Metod: Kvalitativ 

studie, intervjuer. Hermeneutisk 

och fenomenologisk ansats. 
Population: Föräldrar till barn 

med cancer 
Inklusionskriterier: Muslimska 

föräldrar som har ett cancer sjukt 

barn och bor i Iran. 
Exklusionskriterier: Framgår ej 
Urvalsförförande: Avsiktligt 

urval 
Urval: 15 föräldrar 
Slutlig studiegrupp: 15 

föräldrar (4 fäder och 11 

mödrar), var i åldrarna 25-45 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Djupintervjuer genomfördes 

med öppna frågor. Intervjuerna 

spelades in. Lyssnat på 

intervjuerna upprepande gånger. 

Data har transkriberats 

ordagrant.   
Analysmetod: Tolkning av data 

sker i 7 steg, hermeneutisk spiral  

Studiens styrkor: 
Datamättnad är 

uppnådd. Tydlig 

beskrivning av 

analysmetod och 

analysprocessen. 
 
Studiens svagheter: 
Framgår inga 

exklusionskriterier och 

heller inte någon 

beskrivning av 

forskarnas förförståelse.  

Föräldrarna upplever att de påverkas 

psykiskt, socialt och familjerna känner 

sig isolerade. De kan inte ha samma 

umgänge som de haft innan deras barn 

blev sjuk. Isoleringen tror de beror på 

att andra människor är rädda för 

infektionsrisken för det sjuka barnet och 

att familjen måste vara på sjukhuset 

med barnet under längre tid. I den 

muslimska tron är många rädda för 

cancer. De tror att cancer är gudsstraff 

för någon ogärning dem gjort. De tror 

att cancer är smittsamt, vissa av deras 

släktingar vänder sig ifrån dem, de vill 

inte bli upprörda och ledsna. Ett 

problem som påverkar föräldrar till 

cancersjuka barn är att de känner en 

förlust av normala rutiner i livet, 

mödrarna är på sjukhuset och fäderna 

arbetar. Med tiden accepterade 

föräldrarna verkligheten av sjukdomen. 

De känner sig fångade i cancern men 

försöker tänka att de finns dem som har 

det värre. De känner en tröst i tro och 

religiösa övertygelser De känner en 

frustration över vetenskapen och de 

hoppas på ett mirakel. 

 

 

 



 

 
 

Författare, artikelns titel, tidskrift, 

land 
Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ward-Smith, P., Kirk, A., Hetherinngton, 

M., & Hubbel, C. L. (2005). Having a 

Child Dignosed With Cancer: An 

Assessment of Values From the 

Mother´s Viewpoint. Association of 

Pediatric Oncology Nurses. 22(6), 320-

327. doi: 10.1177/1043454205281682 
USA. 

Syftet med 

denna studie var 

att under söka 

moderns 

erfarenheter av 

att ha ett barn 

som har 

diagnosen 

cancer. 

Design metod: Kvalitativ 

intervjustudie. 

Fenomenologisk ansats. 
Population: Mödrar som har 

ett barn med diagnosen cancer 
Inklusionskriterier: Barn 

som har cancer. 
Exklusionskriterier: 

Framgår ej. 
Urvalsförfarande: Avsiktligt 

urval 
Urval: 9 mödrar 
Slutlig studiegrupp: 
9 mödrar med åldrarna 23-35 

år 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer, 

intervjuguide användes. 

Första intervjun 30 dagar efter 

diagnosen. Andra intervjun 6 

månader senare. 
Analysmetod: 
Data transkriberades 

ordagrant. Teman 

identifierades. Teman 

validerades även av en annan 

forskare och två deltagare. 

Fenomenologisk analys. 
 

Studiens styrkor: 
Forskarna har hanterat 

sin förförståelse. 

 
Studiens svagheter: 
Urvalet av deltagarna 

finns inte tydligt 

beskrivet i studien. 

Exklusionskriterier 

framgår ej. 

När föräldrarna kände att allt inte 

var som vanligt med barnet upplevde 

dem en osäkerhet, de visste att något 

var fel. Frustration upplevdes i 

samband med vården, lång väntetid 

för att få tillbaka ett prov, ville ha 

mer information från personalen. 

Upplevde frustation när 

behandlingsplanen ändrades.  

Föräldrar upplevde att de vill göra 

allting som gick att göra för barnet 

bland annat att delta och vara aktiv i 

barnets vård. Alla föräldrar upplevde 

att ha ett sjukt barn påverkar hela 

familjen och att mammans 

prioriteringar var inriktade på det 

sjuka barnet. Vissa föräldrar kände 

att sjukdomen väckt upp familjen 

och fört dem närmare varandra.. 

Dem hade kortsiktiga planer på 

framtiden.  

 

 



 

 
 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 
Syfte Metod och ev. design Värderingar Resultat 

Wong, M., & Chan, S. 

(2006). The qualitative 

experience of Chinese 

parents with children 

diagnosed of cancer. 

Journal of Clinical 

Nursing.15,710-717. doi: 

10.1111/j.1365-

2702.2006.01297.x 
Kina. 

Syftet med 

studien är att 

beskriva 

upplevelser av 

kinesiska 

föräldrar med 

barn med 

diagnosen cancer 

under behandlings 

stadiet.  

Metod/design: Kvalitativ intervjustudie. 

Fenomenologisk metod. 
Population: Föräldrar vars barn har 

diagnostiserats med barncancer. 
Inklusionskriterier: föräldrar som var 

den primära vårdgivare av barnet (som 

var under 18 år med en diagnos av 

cancer inom ett år och genomgick 

behandling), föräldrar som var 18 år 

eller äldre, kinesiska föräldrar och 

pratade kantonesiska.  
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
Urvalsförförande: Ändamålsenligt 

urval 
Urval: 9 föräldrar. 
Slutlig studiegrupp: 9 föräldrar (1 far 

och 8 mödrar) i åldrarna 28-45 år.  
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor. Intervjuerna spelades in. 
Analysmetod: Data transkriberades och 

analyserades samtidigt med 

datainsamlingen. Innehållsanalys 

genomfördes.   

Studiens styrkor: 
Dataanalysen noggrann 

beskriven. Forskaren tar 

hänsyn till sin egen 

förförståelse. 
Datamättnad är 

uppnådd. 
 
Studiens svagheter: 
Exklusionskriterier finns 

inte beskrivna.  
 

Första reaktionen på att deras barn 

hade cancer var chock, förnekelse, oro 

och en känsla av förlust. Föräldrarna 

accepterade verkligheten och 

betraktade barnets sjukdom som ett 

öde som inte gick att ändra. Många 

föräldrar vill vara närvarande hos sina 

barn. Föräldrarna upplevde att de 

behövde emotionellt stöd. De flesta 

föräldrarna kände att det var viktigt att 

barnet fick information om sjukdomen 

och behandlingen. De flesta 

föräldrarna upplevde att det var viktigt 

att berätta sanningen för barnet 

angående deras sjukdom då det skulle 

öka barnets delaktighet i sin egenvård. 

Planering av framtiden har ändrats det 

är inte lika viktigt längre att tjäna 

pengar och gifta sig utan att barnet ska 

överleva och bli frisk från cancern. 

Deras livs planering har ändrats från 

långsiktig till kortsiktig planering.  

 


