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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Barncancer är ett återkommande och skrämmande ämne. Varje år insjuknar ca 

300 barn i cancer i Sverige. Detta drabbar givetvis barnen själva men också föräldrarna. För 

att få mer förståelse inom barncancervården behövs mer forskning om föräldrars upplevelser 

och vad som är viktigt för dem under sjukdomens förlopp. 

Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser, känslor och erfarenheter av att ha ett 

cancersjukt barn. 

Metod: En litteraturstudie som metod användes. Tio vetenskapliga artiklar i databaserna 

PubMed och Cinahl användes. Erikssons omvårdnadsteori användes som teoretisk ram av 

studien. 

Resultat: Majoriteten av föräldrarna beskrev den första känslan av chock och oro när barnet 

fick diagnosen. Många kände sig maktlösa och otillräckliga. När den nya vardagen förändrats 

och anpassats låg fokus endast på vad som skedde just då, ingenting kunde tas för givet. Det 

gick inte att planera framtiden i och med cancerbeskedet och den långa vårdtiden. Majoriteten 

av föräldrarna upplevde även att sjuksköterskan hade god kompetens till att stötta och 

informera om olika behandlingar, samt med god kunskap om ämnet kunde förmedla detta på 

ett empatiskt och pedagogiskt sätt för att främja hälsa och god vård gentemot familjen. 

Slutsats: När ett barn drabbas av cancer är det svårt att veta hur barnet kommer att må. Det är 

också svårt, oavsett kunskap, att veta hur föräldrarna kommer reagera då alla reagerar och 

hanterar situationer olika. Det är därför viktigt att sjuksköterskan skapar en god relation till 

familjen för att sedan kunna informera både föräldrarna och barnet i ett tidigt skede om vad 

som händer, och kommer att hända, under den långa och jobbiga tid som väntar dem 

framöver. 

 

Nyckelord: Föräldrar, Barn, Cancer, Upplevelse, Känslor 
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ABSTRACT 

 
Background: Childhood cancer is a recurring and frightening subject. Each year, about 300 

children becomes ill in cancer in Sweden. This of course affects the children themselves, but 

also the parents. To gain more understanding in childhood cancer care, more research is 

needed on parents' experiences and what was important for them during the disease process. 

Aim: The purpose was to investigate parents' different experiences and feelings of having a 

child sick in cancer.  

Method: A literature study was used as method. Ten scientific articles from the databases 

PubMed and Cinahl were used. Eriksson’s nursing theory was used as theoretical framework 

of this study. 

Result: A majority of the parents described the first feeling of shock and anxiety when they 

found out the diagnosis. Many parents felt powerless and inadequate. When their new 

everyday life changed and adjusted, the focus was only on what happened at that time and 

nothing could be taken for granted. They were not able to plan the future due to the cancer 

diagnosis and the long treatment period. The majority of the parents also felt that the nurse 

had good competence to support and inform about different treatments and with good 

knowledge of the subject could convey in an empathic and educational way to promote health 

and good care towards the family. 

Conclusion: When a child gets sick in cancer, it is difficult to know how the child will feel. It 

is also difficult regardless of knowledge, to know how the parents react when everyone reacts 

and handles situations differently. It is therefore important that the nurse first of all creates a 

relationship with the family, and then informs the parents at an early stage about what is 

happening and will happen in the long, hard time the child will be treated. 

 

 

Keywords: Parents, Child, Cancer, Experience, Feelings 
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BAKGRUND 
Barncancer 
Antalet barn per år som insjuknar i cancer i Sverige är ca 300, vilket nästan är ett barn om 

dagen. Cancer är en sjukdom som kan drabba alla, vuxna som barn. Enligt Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) definieras alla människor under 18 år som barn och ungdomar och alla över 

18 år som vuxna. Till skillnad från vuxna uppkommer inte barncancer av yttre faktorer såsom 

rökning, fysisk aktivitet, hälsotillstånd och ålder. Hos barn är orsaken bakom 

cancersjukdomen okänd. Behandlingen av cancern skiljer sig dessutom åt från den 

behandling vuxna med cancer ges. Barnet har hela livet framför sig, därför måste hänsyn tas 

till barnets fortsatta normala utveckling vad gäller exempelvis pubertet och fertilitet när 

behandlingsalternativen övervägs (Barncancerfonden, 2017a). Det är också viktigt att vården 

och förberedelser åldersanpassas efter barnets mentala status för att skapa en trygghet, 

minska oro, rädsla och för att inför behandlingar skapa en större kunskap kring ämnet 

(Barncancerfonden, 2018).  

 

Hela tiden sker utbyte av celler i kroppens organ. Gamla celler dör och nya bildas lika snabbt 

för att ta deras plats. De nya cellerna bildas genom celldelning. Om celldelningsprocessen av 

någon anledning börjar accelerera och nya celler bildas i större utsträckning än vad kroppen 

behöver, utvecklas en tumör. En tumör är alltså en klump av överflödiga celler, vilken kan 

fortsätta växa med tiden. Det finns både benigna och maligna tumörer. En benign tumör är en 

så kallad godartad tumör som inte växer in i omkringliggande vävnader. En malign tumör är 

en så kallad elakartad tumör som kan växa in i omkringliggande vävnad och sprida sig vidare 

till andra delar av kroppen. Den maligna elakartade tumören är cancer. Vad som 

kännetecknar just cancerceller är att dessa celler tappat kontrollen över sin celldelning på 

grund av mutationer. Ordningsföljden i cellernas DNA-molekyler förändras då på ett felaktigt 

sätt, och de börjar dela sig okontrollerat (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

  

Den vanligast förekommande typen av barncancer innan femårsåldern är leukemi, men också 

Wilms tumör och neuroblastom förekommer ofta. Den cancertyp som är vanligast efter 

åttaårsåldern är osteosarkom. Hjärntumörer kan uppkomma vid alla åldrar. 80% av alla barn 

överlever sin cancersjukdom (Barncancerfonden, 2017b) vilket betyder att det är 20% av alla 

barn som insjuknat som faktiskt inte klarar sig. 
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Den traumatiska krisen 

Att ens barn drabbas av cancer är oroväckande. Det väcker många känslor där alla människor 

reagerar och bearbetar det inträffade olika. Det som alla människor dock har gemensamt när 

en kris uppstår är de olika krisfaserna. Alla går igenom detta någon gång, men på olika sätt. 

För vissa tar det längre tid att bearbeta krisen än andra och vice versa. Krisis är 

ursprungsordet på grekiska som vi idag kallar kris (Cullberg, 2006). När en kris inträffar 

menas det på en psykologisk förändring hos människan. Det är en reaktion på något som kom 

oväntat och innebär en långvarig belastning. Krisen som uppkommer får konsekvenser hos 

människan som kognitiva nedsättningar, känslomässiga störningar fysiskt och psykiskt, i och 

med detta är det betydelsefullt att involvera föräldrarna i hela sjukdomsförloppet (Smith et 

al., 2018). Det finns olika typer av kriser såsom traumatiska kriser och utvecklingskriser. 

Krisens förlopp delas upp i fyra olika faser (Cullberg, 2006):  

 

1.  Chockfasen 

Chockfasen varar oftast från minuter till och med dygn. Det är vanligt att den eller de som 

blivit drabbade för en kort stund blir helt stumma. De kan inte riktigt prata och behöver oftast 

någon som finns där, icke verbalt. De har svårt att ta in och acceptera det inträffade. I och 

med att alla reagerar olika finns det även de som bryter ihop och lever i total kaos av skrik 

och tomhet.  

 

2. Reaktionsfasen 

Reaktionsfasen varar ca 4-6 veckor där den sedan kallas den mest akuta fasen tillsammans 

med chockfasen. Det är fasen där skuldkänslor tynger som mest och förnekelse används som 

försvarsmekanism. Personen vill inte inse eller tala om vad som hänt utan talar istället om de 

bakomliggande problemen istället för det riktiga problemet. I denna fas är det vanligt att 

längtan, sorg, protester, depression och gråt förekommer, detta är vanliga och bra reaktioner 

som alla samarbetar till en läkande process. 

 

3. Bearbetningsfasen  

Bearbetningsfasen är en process som pågår från cirka ett halvt år till och med flera år efter 

själva krisen. Sorgen är återkommande och vanligt efter en kris. Här är även den mest akuta 

fasen över och man börjar acceptera det som hänt och kan på flera sätt bearbeta och komma 
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tillbaka till gamla banor där även förnekelse och de andra reaktionerna avtar, sakta men 

säkert.  

 

4. Nyorienteringsfasen  

Nyorienteringsfasen pågår under hela livet efter att de andra övergående kriserna är 

genomarbetade. Den har på ett sätt inget slut. Den gamla vardagen innan krisen och den 

nuvarande är inte längre lika jobbig att jämföra. Det är tufft men det går att ta sig igenom, 

såsom sorg och självkänslan (Cullberg, 2006).  

 

Att vara förälder till ett barn med cancer 

En utav de mest bedrövliga och omskakande livserfarenheterna en familj kan genomgå är när 

en familjemedlem blir diagnostiserad med cancer. Att vara förälder till ett barn med långvarig 

sjukdom, i detta fall cancer, ger upphov till många olika sorters känslor samt resulterar i stora 

livsstilsförändringar i vardagen. Det leder också till många olika tankar om framtiden (Sultan, 

Leclair, Rondeau, Burns & Abate, 2015). En cancerdiagnos drabbar inte bara individen utan 

även människorna i omgivningen i och med att de aldrigt trott att sjukdomen skulle drabba 

dem. Det innebär en enorm oro för familj, släktingar och vänner vilka kräver stöd från 

samhället (Barncancerfonden, 2017a; Benedetti, Garanhan & Sales, 2014). 

 

Föräldrarna befinner sig under stor press när deras barn blir diagnostiserad med 

cancersjukdom, och det är inte ovanligt att det uppstår situationer där föräldrarna tycker olika 

kring behandlingsalternativ och de övriga val dem står inför. Sjuksköterskan och 

sjukvårdspersonalen kan i dessa sammanhang ha en viktig uppgift att verka som medlare för 

att hitta lösningar där alla inblandade parter känner sig tillfreds (Klassen, Phil & Gulati, 

2012). De två allra vanligaste psykologiska reaktionerna hos föräldrar när deras barn drabbas 

av cancer är depression och hopplöshet (Kostak & Gulcan, 2013). Känslan av otillräcklighet 

kan också finnas och det är inte ovanligt att ekonomisk oro uppstår som kan vara en 

bidragande orsak till depression. Den ekonomiska stressen kan bero på en rad olika saker, 

såsom sjukskrivning från sitt arbete, medicinkostnader och resekostnader då barnet oftast får 

sin behandling på ett sjukhus långt från hemmet (Cernvall et al., 2017). Föräldrar beskriver 

också en stor känsla av ångest och osäkerhet, samt att de upplever sig ha dåligt socialt stöd. 

Även andra känslor beskrivs som känslan av att vara isolerad, utmattad, låst till saker som 

exempelvis sjukhus och att det är svårt att endast kunna få fokusera på deras cancersjuka barn 

(Conway, Pantaleao & Popp, 2017).  
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Som förälder kan det vara svårt att prata om en del saker som har med sitt barns 

cancersjukdom att göra. En utav dessa är döden. Föräldrar uttrycker stor rädsla för att prata 

om just denna fråga, särskilt med barnet. Vissa föräldrar bär på rädsla för själva döden som 

fenomen, men för många handlar det om ovissheten kring vad de ska säga till deras 

cancersjuka och döende son eller dotter. Föräldrarna uttrycker att svårigheten ligger i hur 

ämnet om döden på bästa sätt tas upp med deras barn, och att samhället generellt inte är så 

öppet för detta samtalsämne. Det är då särskilt viktigt att få stöd av sjukvården tidigt i 

förloppet, när cancern nyligen blivit diagnostiserad, för att fånga upp ämnet om föräldrarna 

och barnet så önskar (Barncancerfonden, 2017b).  

 

Sjuksköterskans roll inom barncancervården 

Sjukvårdspersonalens ingivelse av hopp och lyhördhet gentemot föräldrarna gör att de får en 

känsla av förtroende och validitet, vilket i sin tur påverkar upplevelsen av god vård (Popp, 

Conway & Pantaleao, 2015). Att prata om cancersjukdomen med sitt barn kan vara ett enormt 

jobbigt fenomen att ta sig genom, detta för att föräldrarna kan vara rädda för jobbiga frågor 

barnen ska ställa och frågan om det är bra eller dåliga nyheter är av betydelse. Vid dessa 

stunder är det extra viktigt att sjuksköterskan kan hantera och bemöta dessa situationer med 

bra kommunikation och förståelse. Sjuksköterskan ska dessutom även ge information om 

olika instanser som bloggar, internet och så vidare och se till att föräldrarna uppfattar 

situationen lika (Feraco et al., 2017). 

 

Det är viktigt att sjuksköterskor och föräldrarna till det cancersjuka barnet skapar en relation i 

snabbt skede genom att ha hand om barnet, bry sig om och visa empati. Det är också 

betydelsefullt om sjuksköterskor gör föräldrar glada, frågar hur de mår och hur det har gått 

med exempelvis behandlingar (Gibson, Aldiss, Horstman, Kumpunen & Richardson, 2010). 

Detta för att föräldrarna ska kunna skapa en tillit till olika sjuksköterskor på avdelningen. I 

och med att föräldrarna många gånger stöter på olika professioner inom vården men också 

olika sjuksköterskor är det viktigt att all information står i journalerna men också  att 

sjuksköterskorna vet om just det barnet när föräldrarna inte är på plats och för att ge bästa 

möjliga vård. Föräldrar ska kunna ringa till avdelningen där barnet behandlas eller har blivit 

behandlad och ska få svar på sina frågor. Sjuksköterskor ska ge information och tips till 

föräldrarna när deras barn går igenom behandlingar som innebär smärta eller nya 

sjukhusrelaterade fenomen genom att berätta hur och vad som sker, men också genom att visa 
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så pedagogiskt som möjligt. När ett barn blir sjukt och behöver vård, kommer föräldrarna på 

köpet. Det är inte alltid så att barnen riktigt förstår vad som händer, det är därför av stor vikt 

att skapa den där speciella relationen tillsammans med föräldrarna då det är föräldrarna som 

kommer att finnas där för barnen genom hela livet och är barnens trygghet (Bettle, Latimer, 

Fernandez & Hughes, 2017).  

 

Teoretisk referensram 

Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 1997) bygger på konsensusbegreppen människa, 

hälsa, omvårdnad, miljö och lidande. Eriksson menar att människan som är den primära 

grunden till all omsorg, står i relation till medmänniskor, anhöriga och vänner, det som är 

konkret och går att ta på. Det abstrakta som människan inte kan ta på, menar hon är Gud. Hon 

speglar till hälsan som enligt henne är en andlig tro där världen upplevs genom människans 

sundhet, friskhet och välbefinnande, och där människan är uppbyggt själsligt, andligt och 

kroppsligt. Hon menar att för att en relation mellan patient och vårdare ska uppstå krävs ett 

holistiskt synsätt där också begreppen tro, hopp och kärlek tillkommer och bildar den 

starkaste grunden för all omvårdnad. Kärleken syftar till omtanke gentemot en annan 

människa. Tron syftar till något man tror kan hjälpa, exempelvis en viss typ av behandling 

och hoppet anses som något värdefullt. Det går inte att undgå smärta och lidande, men det 

kan däremot undvikas och förebyggas så gott det går genom god vård och stöd till den som 

vårdas. Erikssons sätt att uppfatta människan handlar om att varje person har en inre och yttre 

struktur. Alla har en inre kärna som kallas för själ, samt ett yttre hölje. Det yttre höljet skapar 

den unika individen och bidrar till helheten kring människan. 

 

Som redan beskrivits tidigare i Erikssons teori är hälsa något som upplevs genom människans 

sundhet, friskhet och välbefinnande där människan är uppbyggt själsligt, andligt och 

kroppsligt (Eriksson, 1997). Eftersom även det själsliga och andliga ingår i hälsa passar 

hennes teori bra till denna studie då föräldrar till ett cancersjukt barn kan påverkas på båda 

dessa plan. Erikssons teori nämner också att det inte går att undgå smärta och lidande, men att 

det går att undvikas och förebyggas så gott det går genom god vård, samt att tro, hopp och 

kärlek måste existera för en god omvårdnad (Eriksson, 1997). Alla föräldrar till ett barn med 

cancer genomgår smärta och lidande på olika sätt och det är viktigt att uppfatta och fånga upp 

detta så att omgivande människor kan lindra och hjälpa.   
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Problemformulering 

I Sverige får nästan ett barn per dag en cancerdiagnos. Beskedet om cancerdiagnosen drabbar 

således den insjuknade men även människor omkring barnet, främst föräldrarna som på ett 

eller ett annat sätt ska hålla ihop familjen. Föräldrar eller vårdnadshavare finns oftast alltid 

med i bilden då det handlar om ett barn. Beskedet om en cancerdiagnos innebär en stor 

förändring vad gäller vardagen. En förälder ska finnas där för barnet och stötta, krama om 

och säga att allt kommer bli bra. Eftersom föräldrarna spelar stor roll i vården av det  

 

cancersjuka barnet, betyder det också att sjuksköterskorna möter föräldrarna ofta. När 

föräldrarna bär det tyngsta lasset är det sjuksköterskan och den övriga sjukvårdspersonalen 

som finns där för dem. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har kompetensen och empatin 

som krävs för att kunna bemöta och besvara föräldrarnas känslor och för att ge föräldrarna en 

positiv upplevelse mitt i allt det negativa.  

 

För att hälsan ska främjas på bästa sätt krävs information och insikt angående föräldrars 

upplevelser av att ha ett cancersjukt barn. Det är betydelsefullt att förstå och bemöta 

föräldrars känslor för att sjukvårdspersonalen ska kunna ge bästa möjliga vård och stöd, samt 

kunna förbättra framtidens vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Det är därför av 

intresse att undersöka och sammanställa resultaten i en litteraturöversikt kring tidigare gjorda 

studier om föräldrars uttryck och upplevelser av att ha ett cancersjukt barn, samtidigt som det 

ger sjuksköterskan mer förståelse för hur föräldrar kan reagera i detta sammanhang. 

Litteraturöversiktens resultat ger förhoppningsvis mer insikt inom området så att 

sjuksköterskor i framtiden kan förbättra sin kunskap och ge bättre patientcentrerad 

omvårdnad. 

 

Syfte  

Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser, känslor och erfarenheter av att ha ett 

cancersjukt barn. 

 

METOD 
Metoden som valdes till arbetet var litteraturstudie med beskrivande design (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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Urval 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna under datainsamlingen var att de skulle vara publicerade 

mellan år 2014-2019 vilket gav för få utfall av artiklar till studien, därför utökades sökningen 

där artiklarna skulle vara publicerade mellan år 2009-2019. För att inkluderas skulle 

artiklarnas innehåll vara relaterat till studiens syfte vad gäller föräldrars upplevelser, känslor 

och erfarenheter av att ha ett barn med cancersjukdom. Artiklar från cancersjukdomens 

diagnos dag till max två år efter avslutad behandling inkluderades på grund av sjukdomens 

långa behandlingstid och eventuell fortsatt påverkan på familjen även efter behandlingens 

avslut. Artiklar skrivna från alla länder inkluderades. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska. Artiklarna skulle använda sig av kvalitativ metod för att inkluderas, eller använda 

både kvalitativ och kvantitativ metod där den kvalitativa metoden var den huvudsakliga 

metoden. Barnen skulle vara mellan 0-18 år och föräldrarna över 18 år. Artiklarna behövde 

finnas tillgängliga via Uppsala universitetsbibliotek i fulltext. Artiklar med hög kvalité 

prioriterades och valdes, därefter de med medelhög kvalité (SBU, 2014). Artiklarna behövde 

även påvisa att deltagarna gett samtycke till medverkan.  

 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte fick vara publicerade innan 2009 främst för att 

endast ha tillgång till de mer nya relevanta forskningarna. Artiklar med låg kvalité enligt 

kvalitetsanalysen exkluderades samt artiklar som använde kvantitativ metod.  

 

Sökstrategi 

När studien påbörjades gjordes en sökning inom det relevanta forskningsområdet för att få en 

översikt kring vilken evidensbaserad forskning som fanns tillgänglig samt hur stor tillgången 

på detta var. För att med säkerhet veta att korrekta och relevanta sökord för studiens syfte 

använts vid sökning i de olika databaserna har Svensk MeSH (Medical Subject Headings) 

utformat av Karolinska Institutet använts. Svensk MeSH har också vid behov använts för att 

översätta sökord från svenska till engelska vid sökning av artiklar på engelska. De engelska 

termer som använts vid sökning i databaserna var “Child”, “Childhood”, “Cancer”, 

“Oncology”, “Child cancer”, “Parents”, “Experience”, “Feelings”, “Support”, “Nurses”, 

“Relationship”, “Consequences”, “Traumatic”, “Crisis”, “Young”, “Perspective”, “Survivor”, 

“Brain tumor”, “Sorrow”, “Happy ending”. 
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Tillvägagångssätt 

Under våren 2019 utfördes 13 sökningar av artiklar i databaserna PubMed och CINAHL. I 

tabell 1 finns en översikt av sökord och antal artiklar som valts ut från databaserna. I vissa 

sökningar förekom dubbletter från föregående sökningar, vilka i tabell 1 har markerats med  

en stjärna (*). Sökorden användes i olika konstellationer under sökningen för att få fram de 

artikelrubriker som såg mest relevanta ut. Det stora antalet sökord användes i försök att få en 

större och vidare spridning kring de känslor och upplevelser föräldrarna beskriver sig ha 

upplevt och utvecklat.  

 

För att så många grupper av människor som möjligt från olika delar av samhället skulle 

kunna inkluderas, och för att föräldrarnas känslor och upplevelser kring barn med olika typer 

av cancer skulle kunna granskas närmare, användes också specifika sökord för att försöka 

täcka in dessa områden. På så sätt har kvotering fåtts in från flera olika grupper, vilket i sin 

tur gav bredd till studien. 

 

Vidare under sökningens gång lästes abstrakten på alla utvalda artiklar där sedan en sållning 

skedde kring om artiklarna var kvalitativa eller kvantitativa. De artiklar vars design var 

kvalitativ eller både kvalitativ och kvantitativ lästes igenom för att sedan genomgå ytterligare 

en sållningsprocess där endast de artiklar som var relevanta för syftet i denna studie kvarstod. 

Då sökningarna gav många träffar lästes och granskades även därefter varje artikel ytterligare 

både noggrannt och kritiskt, där 10 artiklar som allra bäst passade studien valdes (Forsberg & 

Wengström, 2016). 
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Tabell 1. Översikt av sökning samt antal valda artiklar för granskning 

 Databaser: Datum för 

sökning: 

Sökord:  Totala träffar: Totala träffar 

efter 

begränsning: 

 Lästa 

abstrakt: 

Valda för 

granskning

: 

CINAHL 2019-01-14 Child, Cancer, Parents, Experience 682 101 16 1 

PubMed 2019-01-14 Parents, Childhood, Cancer, Experience, 

Feelings, Support 

35 17(*1) 7 (*1) 1 

PubMed 2019-01-23 Child cancer, Parents, Relationship, 

Nurses 

30 11(2*) 2 1 

PubMed 2019-01-24 Parents, Childhood, Cancer, 

Consequences 

73 29 4 1 

PubMed 2019-01-30 Parent, Traumatic, Crisis, Child, Cancer 4 1 1 1 

PubMed 2019-01-30 Parents, Child, Cancer, Support, Nurses 102 56 6 3 

PubMed 2019-01-30 Parents, Child, Cancer, Nurses, 

Experience 

41 28 4 1 

PubMed 

  

2019-01-30 Young, Child, Cancer, Parents, 

Perspective 

46 

  

19 7 

  

3 

PubMed 2019-02-27 Children, Experiences, Cancer, Parents, 

Brain Tumor  

21 11 2 1 

PubMed 2019-02-27 Experience, Sorrow, Parents, Child, 

Cancer  

55 22 2 1 

PubMed 2019-02-27 Childhood, Leukemia, Parents, 
Experience 

57 23 2 1 

PubMed 2019-02-27 Child, Cancer, Happy ending, Parents 1 1 1 1 

PubMed 2019-03-10 Oncology, Children, Parents, Feelings 766 379 2 1 

* Antal dubbletter från tidigare sökning 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarna granskades med SBUs Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik – patientupplevelser (2014), se bilaga 1. Formuläret är uppbyggt med 

syfte, urval, datainsamling, analys och resultat. Svarsalternativen är ”Ja” och ”Nej” samt 

”Oklart” vilket används när uppgiften inte går att få fram från texten och ”ej tillämpligt” det 

vill säga, inte relevant. Ett poängsättningssystem tillämpades samt om artikeln höll låg, medel 

eller hög kvalité. Till en början valdes artiklarna med högst kvalité ut. Om detta var 

otillräckligt valdes därefter eventuella artiklar med medel kvalité ut och granskades (Forsberg 

& Wengström, 2016). Kvalitetsgranskningen kunde ge totalt 21 poäng (p) där minst 15p gav 

hög kvalité. För medelhög kvalité krävdes minst 10p och allt under 10p ansågs som 

lågkvalité och valdes att inte användas. “Ja” gav 1p och “Nej” gav 0p varav “oklart” och “ej 

relevant” också gav 0p. 

 

Resultatanalys 

Kvalitativ innehållsanalys används när upplevelser, känslor, möten eller erfarenheter ska 

besvaras (SBU, 2017). Därför valdes kvalitativ innehållsanalys då detta besvarade syftet. Den 

resultatanalys som användes för att analysera artiklarna i denna studie följde Graneheim och 

Lundmans (2004) metod. Artiklarna gicks med noggrannhet igenom tills det inte fanns mer 

information och resultat att hämta (Friberg, 2017). 

 

Fokus låg på att förstå och huvudsakligen gå igenom resultatdelen av artiklarna. Vid 

resultatanalysen sönderdelades artikelns helhet till mindre delar, som sedan kategoriserades. 

Likheter och skillnader i de olika artiklarnas resultat plockades ut och jämfördes. Resultatet 

av hela processen presenterades i form av en text som var baserad på artiklarna och vad som 

framkommit med hjälp av dessa, samt innehåller referenser till samtliga författare. Eftersom 

artiklarna var strukturerade på olika sätt var det viktigt att läsa igenom alla inkluderade 

artiklar upprepade gånger för att få en korrekt uppfattning om vad de faktiskt handlade om. 

Utöver detta var det viktigt att artiklarna lästes med öppenhet och ställning togs till vad i 

artikelns resultat som var mest framträdande och relevant för studien (Friberg, 2017). Se 

bilaga 3.  
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Etiska överväganden 

Artiklarna som valdes ut var godkända av en etikkommitté eller redogjordes i förhållande till 

forskningsetiska ställningstagande (Forsberg & Wengström, 2016). I artiklarna framgick det 

att personerna som studerats eller intervjuats hade blivit tillfrågade och givit samtycke att 

medverka, samt fått den information som krävdes enligt lag (SFS 2003:460). Urvalet gjordes 

objektivt och opartiskt. 

 

RESULTAT 
I resultatet har 10 originalartiklar använts, skrivna i olika länder som USA, Kanada, Sverige, 

Iran, Libanon, Belgien och England. Sammanställning av resultat och valda artiklar till 

studien, se bilaga 2. Utifrån lästa artiklar som besvarade syftet identifierades kategorier och 

subkategorier som sammanställts i tabell 2. Tre kategorier av föräldrars upplevelser, känslor 

och erfarenheter av att ha ett cancersjukt barn identifierades: diagnostiseringen, livet på paus 

och framtiden. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

Diagnostiseringen - Upplevelsen av okontrollerade känslor vid 

cancerbeskedet 

- Att vara en del av cancersjukdom 

Livet på paus - Känslor och erfarenheter av att vara stark 

- Behovet av kontroll 

Framtiden - Anpassa den nya vardagen 

- Vikten av stöd och information gentemot föräldrar 

 
Diagnostiseringen 

Upplevelsen av okontrollerade känslor vid cancerbeskedet 

Föräldrarna upplevde chock och förnekelse (Forinder & Norberg Lindahl, 2009; Nikfarid, 

Rassouli, Borimnejad & Alavimajd, 2017; Soanes, Hargrave, Smith & Gibson, 2009), enorm 

oro och ångest (Bally, Duggelby, Holtslander, Mpofu, Spurr, Thomas & Wright, 2014; 
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Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014; Gårdling, Thörnqvist, Edwinson Månsson & 

Hallström, 2017; Forinder & Norberg Lindahl, 2009; Muskat, Jones, Lucchetta, Shama, 

Zupanec & Greenblatt, 2017; Soanes et al., 2009), samt rädsla och osäkerhet (Bally et al., 

2014). Maktlöshet, otillräcklighet, ilska (Darcy et al., 2014; Soanes et al., 2009) och trötthet 

(Soanes et al., 2009) var andra känslor vid cancerbeskedet. Föräldrar beskrev också att de 

kände overklighetskänslor och att livet var en kris, perioden kort efter cancerbeskedet 

(Nikfarid et al., 2017). Andra beskrev det som att sitta på en berg- och dalbana med många 

dalar och toppar (Bally et al., 2014). 

 

“It was the shock of my life. It is the worst thing that can happen to me the sickness of my 

son. I cannot do anything about it, and this is what bothers me. My husband also, for sure, he 

was shocked like me and even more, you know men are unable to bare this shock, it is big for 

us. My Mom and father, my husbands’ family, my brothers and his brothers found it a very 

big issue, and got affected by the situation.” (Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & Abdi 

Abdallah Doumit, 2013, s 18). 

 

Läkare hade gång på gång avfärdat familjerna och innan en ordentlig undersökning utfördes  

hade det gått lång tid. Enligt föräldrarna hade de varit tvungna att strida med sjukvården, 

vilket var en erfarenhet som var svår att komma över: “It is something you can just never 

forgive” (Forinder & Norberg Lindahl, 2009, s 546).  

 

Många upplevde att de kände sig instängda. Dessa känslor betydde två olika saker, den ena 

tydde på känslan av att vara instängd och ensam, att inte ha haft någon att prata med och att 

all fokus låg på cancern (Gårdling et al., 2017; Lindahl Norberg & Steneby, 2009). 

Föräldrarnas känslor kring hopp upplevdes och förändrades under sitt barns cancersjukdom. 

Detta beskrevs som att det påverkades och förändrades av osäkerheten som uppstod kring 

barnets olika steg och stadier i cancerbehandlingen. Känslan av hopp upplevdes som ett 

kraftfullt dynamiskt fenomen som varierade på daglig basis, och som under svåra stunder gav 

styrka och inre vägledning. Ju fler personer som fanns runtomkring föräldrarna som 

utstrålade hopp, desto lättare var det för föräldrarna att också känna och uppleva hopp. 

Hoppets känsla hjälptes även att hållas uppe av att tro på Herren. De som inte hade någon 

spirituell tro la sin tro i händerna på onkologens kompetens, och förlitade sig på att hälso- och 

sjukvårdspersonalen visste vad de gjorde. Föräldrarna ville inte ens överväga att förlora 

hoppet och hävdade nästan överväldigande att de aldrig skulle förlora hoppet. Dem fruktade 
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att tappa hoppet helt eftersom det då skulle betyda att dem gav upp på deras barn och en 

framtid som familj, samt att dem då skulle lämnas med mörka och negativa tankar (Bally et 

al., 2014). 

 

Att vara en del av cancersjukdom  

Det var extra svårt som förälder att se sitt barn må dåligt (Darcy et al., 2014; Gårdling et al., 

2017; Naifeh Khoury et al., 2013). De tvingades ofta kämpa för sina barn samtidigt som de 

kämpade med sina egna känslor (Gårdling et al., 2017; Naifeh Khoury et al., 2013). De 

upplevde att dem behövde tvinga sina barn att genomgå vissa behandlingar, ofta smärtsamma 

sådana, som kunde komma att bli en traumatisk upplevelse för barnet. Föräldrarna förklarade 

det som att barnet behövde genomgå en ‘aggressiv’ och ‘misshandlande’ behandling. De 

kände att de berättigade lidandet genom att delta i att exempelvis hålla ner barnet mot dess 

vilja, eller att ta del av smärtsamma och obehagliga procedurer. Föräldrarna kände att barnen 

fick tillitsproblem och att det kunde ta lång tid innan barnet litade på dem igen (Darcy et al., 

2014).  

 

En del föräldrar uttryckte en stark tro till Gud och berättade att det är Gud som utför mirakel 

och att det var Gud som skulle rädda deras barn, inte behandlingen (Naifeh Khoury et al., 

2013). För att hantera situationen kring sitt barns cancerdiagnos var acceptans av sjukdomen, 

och den långa behandlingen som det innebar, en viktig erfarenhet. Upplevelsen av chock, 

ifrågasättande av livet och resonerande kring det som hänt var komponenter av ett 

accepterande. Även ifrågasättandet av tron, diagnosen samt rättvisan av omständigheterna var 

upplevelser de gått igenom för att nå acceptans (Bally et al., 2014). 

 

Föräldrarna kände att de gick igenom personlighetsförändringar och rollförändringar i 

samband med sitt barns cancersjukdom (Darcy et al., 2014). Många beskrev att okunskapen 

kring barncancern var jobbig (Bally et al., 2014). De upplevde också svårigheter med att sätta 

gränser för barnets beteende (Darcy et al., 2014). Mammorna fann att upplevelsen av att ha 

ett cancersjukt barn var anledningen till att de vuxit som personer och gjort dem starkare. Det 

fanns föräldrar som försökte undvika att bli emotionellt involverad i sitt barns 

cancersjukdom. Detta för att de inte tyckte om att visa sina känslor av desperation för folk i 

omgivningen (Nikfarid et al., 2017). Många kände tyngd över att hantera sitt barns ångest och 

depression. Barnen hade berättat för föräldrarna om sina självmordstankar: “Sometimes she 

says that death’s not the worst thing that can happen… She says that for someone with cancer 
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dying of your illness is just as good as surviving.” (Forinder & Norberg Lindahl, 2009, s 

547).  

 

En viktig sak som lyftes fram var rollfördelningarna mellan vilka personer som kom att 

framstå som de ‘onda’ respektive ‘goda’ i barnets vård. Enligt föräldrarna var det viktigt att 

dem förblev de ‘goda’ och att barnet alltid hade en trygg plats hos dem, vilket betydde att 

sjukvårdspersonalen skulle bli tvungna ta på sig att vara de ‘onda’ (Darcy et al., 2014).  

 

Livet på paus 

Känslor och erfarenheter av att vara stark 

Det var svårt för föräldrarna att tänka på annat än ångesten över att få ett återfall. För varje 

behandling infann sig en känsla av hopp och lättnad blandad med ångest. De kände sig 

tvungna att ta en dag i taget då dem inte visste vad som skulle hända dagen därpå (Muskat et 

al., 2017). Det beskrevs ständiga tankar kring om cancern skulle försvinna eller om den 

skulle återkomma då utgången inte var helt klar, om dem skulle förlora sitt barn eller inte 

(Gårdling et al., 2017). De upplevde också en stark rädsla över att cancern skulle återkomma, 

men de kände att dem själva inte kunde ta upp ämnet med barnet (Lindahl Norberg & 

Steneby, 2009).  

  

“You know, I am breathing a little bit better . . . but I’m still, you know, I’m still very 

anxious, I would say. And not that I don’t trust that everything happened but you know, like I 

say, I don’t, I believe that he won’t relapse . . . but you don’t want to miss the signs”. (Muskat 

et al., 2017, s 360). 

  

Föräldrarna blev uppmärksammade på att notera symtom på sjukdomen vilket gjorde att de 

noterade varenda liten detalj: “As soon as he says he has a headache you get a bit worried.” 

(Forinder & Norberg Lindahl, 2009, s 546). “Well, you’re dead scared every day that it’ll 

come back.” (Forinder & Norberg Lindahl, 2009, s 546).  

  

Under topparna och dalarna som var anknutna till de olika behandlingsfaserna beskrev 

föräldrarna att de upplevde en inre mental kamp som pågick i en cykel, under vilken dåliga 

tankar kunde smyga sig på. De beskrev tankar och känslor som ångest, depression, 

självömkan samt överväganden och mental förberedelse kring det värsta scenariot som skulle 

kunna inträffa deras barn. De negativa tankarna rörande dessa scenarion kunde bland annat 
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vara föreställande av att deras barn skulle avlida och förälderns egen respons på detta, och att 

deras barn gick igenom ett helvete med svår sjukdom med medföljande svåra behandlingar 

(Bally et al., 2014). 

 

De flesta föräldrar berättade att syskonen till det sjuka barnet upplevde avund, vilket beskrevs 

som frågan att varför föräldern var mer med den sjuka än med den icke sjuka. Dock ville 

syskonen hellre vara med sitt sjuka syskon trots avundsjukan (Naifeh Khoury et al., 2013). 

Syskonen tyckte att det var orättvist att det sjuka syskonet jämt kom i första hand, vilket det 

också gjorde. Många syskon blev lämnade utanför både under sjukdomen men också efter på 

grund av de speciella behoven som behövdes hos ett barn som behandlats för hjärntumör. 

Många föräldrar hade problem med att dem skämde bort det sjuka barnet och var mycket 

överbeskyddande (Lindahl Norberg & Steneby, 2009). Det var väldigt viktigt att hela 

familjen kunde vara samlad på sjukhuset under den första tiden efter diagnosen, och under 

starten av behandlingen. Socialarbetarens hjälp med allt pappersarbete var ovärderligt och 

gjorde att hela familjen kunde vara tillsammans, vilket var en lättnadskänsla för föräldrarna 

(Darcy et al., 2014). Det var svårt att veta hur långt varje sjukhusbesök skulle bli vilket 

gjorde det svårt för föräldrarna att planera in hur resterande av familjen skulle tas om hand, 

samt att ordna barnpassning. De beskrev också att syskonen i familjen fick göra uppoffringar 

i sitt eget liv för sitt cancersjuka syskon, vilket gjorde att de kände mer press över situationen 

(Soanes et al., 2009). 

 

Föräldrarna nämnde att under tiden på den barnonkologiska avdelningen förväntade de sig 

inte att bli kontaktade om att prata om deras egna känslor och hur partnerrelation var mellan 

dem, utan allt fokus var på barnet. De satte sina egna känslor åt sidan och ville inte känna 

efter för mycket då det skulle kunna starta en reaktion av negativa känslor och “störa” fokuset 

på barnet. Sjukhusets miljö kändes dessutom inte så inbjudande och läglig för att tala om 

deras känslor. Ett annat tema som ofta togs upp var att de kände att sjukvårdspersonalen ofta 

inte hade så mycket tid för att prata och föra längre konversationer. Föräldrarna, speciellt 

papporna, beskrev att sjukhusets schemaläggning över psykologer oftast inte passade ihop 

med deras scheman, då psykologerna jobbade dagtid och papporna oftast bara hade 

möjligheten att besöka kvällstid (Hooghe, Rosenblatt, De Jongh, Bakker, Nijkamp & Rober, 

2018). 
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En utav huvudteman som föräldrarna pratade om när det gällde deras relation till varandra i 

deras förhållande, var att det var viktigt med tilliten kring att det fanns tillgängliga 

specialister att tillgå om dem så kände att dem behövde prata. På grund av att deras barns 

sjukdom förändrades, påverkades relationen mellan dem något enormt, så pass att de hade 

svårt att stötta varandra (Naifeh Khoury et al., 2013). Emellanåt upplevde dem att känslorna 

rann över och relationsproblemen då kom upp till ytan. Det fanns stunder genom 

behandlingens gång där det bara inte var möjligt att hålla känslorna i styr. Psykologerna och 

den övriga sjukvårdspersonalen fanns då där och lyssnade och hjälpte dem tillbaka på spåret 

för att kunna vara starka och ta hand om sitt sjuka barn. Detta stöd fick dem på ett väldigt 

spontant sätt och det var inte planerade samtal, utan när det väl rann över fanns personalen 

bara där  vilket uppskattades av föräldrarna väldigt mycket. Många föräldrar kände att det 

hade varit värdefullt att kunna få tillgång till en psykologkontakt som de kunde gå till 

spontant när de kände att dem behövde det. Andra upplevde dessutom att de antagligen kom 

att behöva en professionell psykologkontakt när barnets cancerbehandling var över. 

Föräldrarna berättade att de behövde jobba på att återuppbygga deras relation igen efter en 

lång tid utan fokus på just relationen mellan dem (Hooghe et al., 2018). 

 

Behovet av kontroll 

Majoriteten av föräldrarna beskrev en känsla av att vara vilse och utom kontroll när barnet 

började sin första behandling. Känslor av förvirring såsom att de inte visste hur sjukhusets 

alla faciliteter fungerade beskrevs, samt vem som fanns tillgänglig att hjälpa dem när dem 

behövde det eller vad som skulle hända härnäst. Denna känsla av förvirring blev oftast inte 

bättre förrän de lärde sig hur sjukhusets och sjukvårdens system fungerade, vilket ofta gjordes 

genom att försöka och göra fel (Soanes et al., 2009). Det var svårt att känna att de hade 

kontrollen då de själva behövde ta tag i telefonsamtal, boka tider på sjukhuset och organisera 

för att det skulle hända något överhuvudtaget. De litade inte på sjukvårdspersonalen fullt ut. 

En förälder var rädd att barnet skulle gå ner i vikt och gick därför upp varje natt klockan 2 för 

att få i sitt barn något att äta, även fast barnet bara tog två tuggor och somnade igen. För att 

återskapa känslan av kontroll till föräldrarna, samt hjälpa dem och barnet att acceptera 

situationen, var det viktigt att följa de rutiner som barnet oftast hade hemma och som kunde 

göras på sjukhuset. Bland annat att låta barnet cykla till behandlingarna, blåsa såpbubblor, 

rita och måla, lyssna på musik och få bestämma när narkosen kunde injicera anestesin inför 

en behandling. För föräldrarna och barnet var det av stor betydelse att samma vårdteam hade 
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hand om barnet för att få känslan av att ha kontroll. Dock kunde kontrollkänslan försvinna 

snabbt beroende på oväntade situationer (Gårdling et al., 2017). 

 

Framtiden  

Anpassa den nya vardagen  

Det var viktigt för hela familjen att försöka fortsätta med det vardagliga livet som att träffa 

vänner, bada, leka och cykla, så gott det gick för att tänka på annat för en stund. Det var i 

dessa stunder föräldrarna beskrev att deras barn mådde som bäst, vilket gjorde att dem själva 

mådde bättre. Dock beskrevs en ledsamhet över att barnet förlorat sina vänner från skolan 

men också en tacksamhet till att de hittat nya vänner på sjukhuset under behandlingar och 

sjukhusvistelser. Det upplevdes dock svårt för föräldrarna att gå ut och göra vardagliga 

sysslor när oron och rädslan kring vad som kunde hända sen gömde sig bakom hörnet 

(Gårdling et al., 2017; Naifeh Khoury et al., 2013). Många berättade om svårigheten att gå 

tillbaka till det normala efter avslutad behandling. Det var som att det fanns en skugga av 

rädsla för återfall och det var svårt att anpassa sig till livet med en ständigt närvarande rädsla 

(Muskat et al., 2017). 

 

Samtidigt som familjerna försökte återvända till ett så normalt liv igen som möjligt berättade 

de att sorgliga händelser fick de att återuppleva den första chocken igen, som när beskedet 

kom om att deras barn drabbats av cancersjukdom. Dessutom berättade mammorna att de 

konstant jämförde sina liv med andra mammor som hade friska barn. Jämförelserna skedde 

bland annat mellan hur barnet var innan och efter sjukdomens inträffande, samt vilken 

mammas barn som fått uppleva värre förhållanden (Nikfarid et al., 2017).  

 

Föräldrarna upplevde att både deras hem och liv generellt förändrades efter diagnosen för att 

skapa rum åt sjukdomen, vilket i sin tur ledde till känslor av obekantskap (Darcy et al., 2014). 

De kände att det fanns en extra vikt, både fysiskt och psykiskt, som grundades i att nu behöva 

ta hand om ett cancersjukt barn. Det påverkade deras sömn och gav extra stress, vilket i sin 

tur ledde till utmattning (Soanes et al., 2009). För att hemmet skulle fungera behövdes det två 

personer varje dag för att klara av att mata, servera, tvätta och köra till och från sjukhuset och 

för att se till att allt fungerade (Darcy et al., 2014). Föräldrarna upplevde att behandling i 

hemmet var avlastande Då behandling i hemmet skedde fick  då de cancersjuka barnen ofta 

besök av hemsjukvården, upp till två till tre gånger om dagen. Andra Viktiga tjänster som 

föräldrarna och familjen fick hjälp med var att få behandling, hemskolning och 
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sjukgymnastik i hemmet (Darcy et al., 2014; Soanes et al., 2009). Detta beskrevs med 

blandade känslor då det både var en lättnad att få behandlingen i hemmet och slippa åka in till 

sjukhuset för alla procedurer, samtidigt som det fanns en känsla av begränsning och 

bundenhet till hemsjukvårdens rutiner. De kände inget frihet att kunna planera dagarna som 

de ville Något som uppskattades av föräldrarna var att lärarna på skolorna, både det 

cancersjuka barnets och syskonens, höll kontakt med familjen och visade att de brydde sig. 

Då kände föräldrarna att barnet inte blivit bortglömt (Darcy et al., 2014).  

 

Det upplevdes stor oro och ångest över den ekonomiska bördan (Naifeh Khoury et al., 2013). 

Arbetslivet och inkomsten tog skada och minst en förälder i varje familj hade antingen slutat 

arbeta eller dragit ner kraftigt på arbetstimmar, vilket ledde till att familjen fick en lägre 

inkomst (Soanes et al., 2009). Dessutom var den andra föräldern tvungen att jobba extra för 

att kunna betala räkningar, mat och resor till och från sjukhuset. Samtidigt hade de sina andra 

barn att ta hand om, som gick i skolan och behövde flyttas till billigare skolor för att klara av 

livet ekonomiskt (Naifeh Khoury et al., 2013). För att hantera situationen gjorde många 

föräldrar upp ett schema och rutiner som skulle ge mer struktur i vardagen och minska 

stressen för dem. Genom schemat och rutinerna skulle det bli lättare att ta hand om det 

cancersjuka barnets behandling och sjukdom, samt att hålla koll på alla sjukhusbesök (Soanes 

et al., 2009). 

 

Många föräldrar kände att framtiden var svår att planera då den var oberäknerlig (Darcy et al., 

2014; Muskat et al., 2017; Nikfarid et al., 2017). Många beskrev orolighet över utgången då 

de inte visste vad som skulle hända och dagarna togs en dag i taget (Nikfarid et al., 2017). 

Många kände också att det som en gång ansetts som viktigt inte alls var av betydelse nu, utan 

i stället var tankegången att livet bara sker en gång och att det var nu det var dags att leva 

(Darcy et al., 2014; Muskat et al., 2017; Soanes et al., 2009).  

 

Vikten av stöd och information gentemot föräldrar 

Kommunikation och information från sjukvårdens sida beskrevs som en mycket viktig del. 

Föräldrarna upplevde att effektiv kommunikation och information var när all 

sjukvårdspersonal och övrig personal som var involverad i barnets vård kommunicerade väl 

med varandra och visste allt om barnet och dess behandling, sjukdomsförlopp, dagsaktiviteter 

och vad den framtida planen var (Soanes et al., 2009). Många kände ett enormt stöd fyllt med 

glädje under vårdtiden. De kände även att stödet fortfarande fanns tillgängligt efter avslutad 
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behandling (Muskat et al., 2017). Dock kände några inte alls lika, utan de kände att de inte 

fick något stöd alls gällande information och vad som skulle hända därefter, vilket ledde till 

osäkerhetskänslor och ångest (Bally et al., 2014; Muskat et al., 2017). Föräldrarna beskrev 

den stora betydelsen i att bli inkluderade i händelseförloppen och att få ta del av alla resultat 

direkt. Det var viktigt att dem blev uppdaterade, informerade och inkluderade helt i barnets 

vård, oberoende på om det var bra eller dåliga nyheter (Bally et al., 2014). Föräldrar kunde 

känna en förändrad relation till sjukvårdspersonalen: 

 

“So this might sound weird but maybe it felt like, you know, we were special… because of 

the circumstances, and so maybe the notion of, you’re not special anymore, (child)’s not 

going to be you know, rushed to the front of the line if she gets a cold; like here’s a phone 

number to call anytime, night or day, if (child) gets a fever. You know, it’s those things… 

(Muskat et al., 2017, s 361).  

 

En del föräldrar uttryckte att dem hade önskat att någon tog tag i dem och satt sig ner och 

berättat vad som brukade hända, att just de specifika känslorna var vanliga och att personalen 

skulle boka en tid hos en psykolog åt dem. Men detta skedde inte, vilket gjorde att föräldrarna 

inte fick någon hjälp när dem själva inte orkade handskas med bokningar och samtal 

(Forinder & Norberg Lindahl, 2009). 

 

Det stora antalet sjukvårdspersonal som var runt familjerna upplevdes vara stressande, 

speciellt i början av behandlingen. Under behandlingarnas gång blev det dock lättare för 

föräldrarna att förstå och hantera detta då dem började förstå de olika professionerna inom 

sjukvården som deltog i deras barns vård (Soanes et al., 2009). Många beskrev även att det 

fattades kontinuitet i vården vilket ledde till tillitsproblem. När de beskrev sina upplevelser av 

sjukhusbesöken mer detaljerat visade det sig att det oftast endast var de själva som såg till att 

det hölls god kontinuitet i barnets vård. Föräldrarna kände både positiva och negativa känslor 

gentemot sjukvårdspersonalen på den barnonkologiska vårdavdelningen. Det var både en 

plats där de kände att det fanns kompetens, expertis och allt annat nödvändigt för att rädda 

livet på deras barn, samtidigt som det var en stressig plats som var associerad specifikt med 

cancer (Darcy et al., 2014). Det var frustrerande för föräldrarna och barnet när det blev 

förseningar i schemat kring behandlingar och när struktur fattades. De hade önskat att ha 

tillgång till en person inom sjukvården som skulle veta allt om deras barns sjukdom och 

fungera som en kontakt mellan dem och läkaren. Denna person skulle också gärna kunnat 
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förklara för dem vad som hände och varför, samt vara en guide genom hela behandlingen och 

cancersjukdomen (Soanes et al., 2009).  

 

Föräldrarna berättade att de i början precis när barnet fått sin cancerdiagnos använde internet 

och sökmotorer för att hitta den information de sökte och ville ha svar på, i stället för att fråga 

sjukvårdspersonalen. De upplevde att många hemsidor dem besökte antingen var föråldrade, 

skrämmande eller irrelevanta, vilket gjorde att många slutade söka information på internet 

helt. Föräldrarna kände att de hade uppskattat om sjukvårdspersonalen kunnat rekommendera 

bra hemsidor att kolla på, som var godkända och pålitliga. De som fick bättre stöd i början 

upplevde att den information och förklaring kring sjukdomen och behandlingen som gavs av 

sjuksköterskorna spelade en viktig roll i att hjälpa till att förstå sjukdomen. Vissa föräldrar 

tyckte dock att sjukvårdspersonalen i början vid barnets diagnos drog slutsatser att de hade 

viss förkunskap, och inte tänkte på att ge den information som föräldrarna hade velat ha och 

behövde. Detta gjorde att dem kände stress, frustration och oro (Soanes et al., 2009). 

 

DISKUSSION  
Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars upplevelser, känslor och erfarenheter 

av att ha ett cancersjukt barn. Merparten av föräldrarna i studien beskrev många olika 

känslor, chock och oro var dock ett återkommande fenomen likt att hela livet tog en vändning 

när de fick veta diagnosen. I och med cancerbeskedet lärde sig föräldrarna att ta varje dag för 

vad den var och att se på livet med nya ögon, ingenting skulle tas för givet. Majoriteten hade 

upplevt bra bemötande och stöd från sjukvårdspersonalen. De ansåg att det viktigaste var att 

sjukvårdspersonalen var väl insatt i deras sjuka barn, att de tog hand om, informerade och 

undervisade både föräldrarna och barnen på ett pedagogiskt sätt. 

 

Resultatdiskussion 
Upplevelsen av okontrollerade känslor vid cancerbeskedet 

I resultatet framgick att ingen förälder utmärkte sig annorlunda genom att agera och reagera 

utanför ramarna än det som påvisats av litteraturen och den redan funna kunskapen. I alla 

studierna har resultatet visat sig stämma överens med att föräldrarna upplevt många olika 

känslor i samband med deras barns cancerdiagnos (Forinder & Norberg Lindahl, 2009; 

Nikfarid et al., 2017; Soanes et al., 2009; Sultan et al., 2015). Att föräldrarna skulle känna 

som de gjorde var väntat då en cancerdiagnos innebär stora förändringar (Cullberg, 2006; 
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Nikfarid et al., 2017). Resultatet pekade på att föräldrarna bearbetade chocken och alla 

känslor på olika sätt, vilket förklaras av att människor är olika och kan hantera den plötsliga 

och tunga händelsen på flera sätt.  

  

Att föräldrar upplevde att de plötsligt fick ett större ansvar i livet och att de var tvungna att 

ställa upp och göra sitt bästa för barnets skull fanns ingen tvekan om. Det känns däremot som 

att det är en självklarhet att det sätts nya krav på föräldrarna och att de måste prioritera i livet 

framöver (Sultan et al., 2015). I resultatet framkom det att föräldrar som inte hade syskon till 

sitt cancersjuka barn tog beskedet hårdare och kom tillbaka till vardagen senare, i och med att 

de inte hade fler barn att ta hand om och skicka iväg till skola och att laga mat till (Naifeh 

Khoury et al., 2013). Det går att fundera kring om det hjälper föräldrarna att ha andra barn att 

ta hand om då det håller dem upptagna med sysslor och då får mindre tid att analysera det 

inträffade. Detta skulle i sin tur kunna vara både bra och dåligt. Bland annat kan det hindra 

föräldrarna från att starta en ordentlig bearbetningsprocess kring cancersjukdomen och göra 

att föräldrarna lever i förnekelse utan att inse hur sjukt deras barn är (Cullberg, 2006). 

Samtidigt skulle det också kunna hindra föräldrarna från att övertänka situationen och att 

fylla huvudet med mörka och dåliga tankar. Det skulle också kunna vara en inbyggd 

försvarsmekanism i kroppen, där det fruktansvärda som inträffats trycks tillbaka av att hålla 

hjärnan upptagen med vardagliga rutiner. 

 

Att vara en del av cancersjukdom  

Det som var märkbart i resultatet var att föräldrar ofta följde olika sociala medier och bloggar 

till andra föräldrar som hade ett cancersjukt barn för att nå ut till de som drabbats av samma 

sjukdom. Det framkom även att föräldrar ville ta reda på utgången för just den specifika 

cancersjukdomen deras barn drabbats av, och sökte därför andra med samma cancersjukdom 

(Klassen et al., 2012). Varför går inte att säga, kanske för att bygga upp hoppet om 

överlevnad. Det kan också bero på att föräldrarna, vid ett dåligt förlopp i barnets sjukdom, 

vill vara mer ‘på’ sjukvården så att det inte ska gå som det gick för ett annat barn med samma 

cancersjukdom. Andra familjer använde internet som en sökmotor, inte för att få reda på 

andras status om sjukdomen, utan för att få svar på frågor som sjukvårdspersonalen inte 

kunde eller ville ge svar på (Darcy et al., 2014; Soanes et al., 2009). Kanske beror detta på 

grund av brist på förtroende gentemot personalen.  
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Enligt föräldrarna hade sjuksköterskorna och de själva olika roller i barnets vård, där 

föräldrarna tyckte det var viktigt att de skulle förbli de ‘goda’ och ansåg därför att 

sjuksköterskorna fick ta rollen som de ‘onda’ (Darcy et al., 2014). Att föräldrarna tyckte detta 

var viktigt var inget oväntat resultat, dock uppmärksammades det att detta skulle kunna skapa 

en sjukvårdsrädsla hos barnet och vara traumatiserande, vilket senare skulle kunna ge större 

konsekvenser. Det blir en negativ effekt med ett steg fram och två steg bakåt. Om 

sjuksköterskorna alltid ska framstå som de ‘onda’ kan det resultera i stora tillitssvårigheter 

gentemot sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal under den långa behandlingen. Dock 

anses det ändå, så som föräldrarna säger, att det är viktigt att barnen känner att de har en 

fristad hos föräldrarna, för vart ska barnet annars kunna känna sig tryggt (Bettle et al., 2017; 

Feraco et al.,2017; Popp, Conway & Pantaleao, 2015). 

Känslor och erfarenheter av att vara stark 

Det blir såklart ingen bra vardag att behöva leva med ständig rädsla av att förlora sitt barn 

(Darcy et al., 2014; Forinder & Norberg Lindahl, 2009; Gårdling et al., 2017; Muskat et al., 

2013; Naifeh Khoury et al., 2013;). I och med att föräldrarna många gånger önskat att de varit 

mer förberedda än vad de var kan det vara bra att föräldrarna funderar på vad som eventuellt 

kan hända deras barn (Barncancerfonden, 2017b). Då kan föräldrarna ändå ha tänkt tanken 

och kanske vara en aning förberedda om det värsta skulle hända. Om det värsta sedan skulle 

inträffa i framtiden, och föräldrarna redan har hunnit fundera kring det, kanske dem till och 

med skulle kunna bearbeta det bättre efteråt.  

  

Katie Erikssons omvårdnadsteori (Eriksson, 1997) stärker på att lidande är något som aldrig 

kommer kunna undgås, det är något som föräldrar också beskriver alltid finns där (Darcy et 

al., 2014; Naifeh Khoury et al., 2013; Gårdling et al., 2017) och är olika från person till 

person. Att se sitt barn lida av smärtsamma procedurer är extremt jobbigt, dock går lidande 

att förebyggas genom god omsorg och kärlek gentemot människan. Eriksson (1997) 

understryker också betydelsen av kärlek. Genom att visa kärlek kommer empati och genom 

empati tillkommer kunskap vilket varar genom hela livet. Att kommunicera med föräldrarna 

vid rätt tidpunkt är även det betydelsefullt, dock känner inte alla alltid för att prata och därför 

bör sjukvårdspersonalen se behovet och kunna lindra lidandet och främja hälsan. Då 

föräldrarna sätts in i en helt ny miljö än de är vana vid är det viktigt att anpassa omgivning 

och information från sjuksköterskan för att föräldrarna lättare ska främja barnens hälsa och få 

vara delaktiga i vården. Föräldrarna eftersträvar stöd och att sjukvårdspersonalen ska se 
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människan bakom föräldrarna, och barnet bakom cancern för att på så sätt få bättre stöd och 

medmänsklighet, menar Eriksson (1997). Då alla är olika och behöver vårdas på olika sätt 

kan Erikssons teori vara grundläggande för sjuksköterskan då alla sjuksköterskor har olika 

kunskaper och erfarenheter och kan på detta sätt underlätta föräldrarnas enskilda situation. 

 
I och med den enorma pressen föräldrar blev utsatta för var det ingen tvekan om att 

diskussioner och relationsproblem uppkom med diverse argumentationer (Hooghe et al., 

2018; Klassen et al., 2012; Naifeh Khoury et al., 2013). Då ingen människa är den andra lik 

kan det ofta vara svårt att komma överens. Människor tänker och tycker inte alltid lika, därför 

var detta också ett väntat resultat.  

 

I resultatet finns en tydlig skillnad i hur föräldrar känner gentemot att tala om sin situation 

och att inte tala om den. Vissa ville inte alls prata och försökte till och med stänga ute känslor 

helt (Conway, Pantaleao & Popp, 2017; Lindahl Norberg & Steneby, 2009), medan andra 

uttryckte att de hade behövt en psykologkontakt regelbundet (Hooghe et al., 2018). Det är 

förståeligt att det kan vara tufft att sitta och ta upp allt det jobbiga som dem varit med om 

sedan cancerdiagnosen, och här är återigen människor olika och det är därför splittrade 

meningar. Någon form av psykologkontakt kan ändå visa sig vara en mycket viktig kontakt 

att ha, särskilt i början när barnet får sin diagnos. Föräldrarna kan då bland annat få hjälp med 

strategier för avslappning, problemlösning och generell hantering kring det som inträffat. Det 

anses som att det kan vara av värde för föräldrarna att ha en kontakt då detta kan minska den 

redan starka existerande stressen och depressionen (Olsson, 2017). En psykologkontakt skulle 

även kunna finnas där för att vägleda genom krisprocessen. Det kanske skulle kunna vara bra 

att införa som rutin att föräldrarna ska erbjudas en psykologkontakt redan från början. Detta 

kan göra det möjligt för sjukvården att fånga upp dem som finns inom riskgruppen för att få 

psykisk sjukdom till följd av den belastning som en cancersjukdom hos sitt barn innebär. Att 

föräldrarna behövde stöd konstaterades.  

 

Behovet av kontroll 

Att låta föräldrarna vara delaktiga i sitt barns vård är en självklarhet för att föräldrarna i 

framtiden ska kunna vårda sitt barn i hemmet och kunna hantera olika situationer som uppstår 

(Smith et al., 2018). Troligtvis vill föräldrarna veta alla resultaten direkt och bli mycket 

informerade för att på så sätt vara förberedda på vad som kan ske, och inte bli överraskade 

om det skulle inträffa. Det kan också ha att göra med att föräldrarna känner mer kontroll över 
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den främmande situationen när dem vet att de får tillgång till all information och inget 

utelämnas (Hedlund, 2014). Vissa ville också bespara sina barn mot dåliga nyheter för att inte 

oroa eller skrämma sina barn (Van der Geest et al., 2015). Däremot kan det diskuteras 

huruvida de ska få veta allt om resultaten och behandlingarna i detalj eller det som är mest 

övergripande då det kan vara skrämmande och snarare endast stjälpa än att hjälpa. Det kan 

vara en stor tyngd att få mycket information på en gång, så pass tungt att det istället blir svårt 

att uppfatta den information som ges. Risken finns att föräldrarna kan fastna på vissa detaljer 

i informationen som just givits och missar helheten, vilket kan leda till ångest, stress och 

rädsla (Meholli & Ömer, 2015). 

 

Anpassa den nya vardagen 

Att familjers vardag förändrades fanns ingen tvekan om. Resultatet visade att det var av stor 

betydelse för föräldrarna att kunna fortsätta med det vardagliga livet (Benedetti et al., 2014; 

Sultan et al., 2015), vilket även var väntat. Det anses som något meningsfullt och värdefullt 

att fortsätta med vardagliga aktiviteter och rutiner. För att göra saker som gör en glad eller 

också bara för att tänka på annat, för en stund. För barnen ansågs det vara betydelsefullt när 

de fick träffa andra barn, sina kompisar, bada, kolla på filmer, spela spel, rita, cykla och få 

bestämma över en del saker själv. Även här kan det diskuteras om huruvida barn accepterar 

sin situation och sättet att få bestämma, vilket kan skapa en trygghet i barnet. Exempelvis 

som att säga till när de kunde ge läkemedel, hjälpa till att räkna ner vid sövning och att få 

cykla till olika behandlingar (Gårdling et al., 2017). Det var av stor vikt att åldersanpassa 

förberedelserna inför olika behandlingar (Barncancerfonden, 2018) och metoder för att 

barnen på något vis skulle vara förberedda, så gott det gick. Åldersanpassad information åt 

deras barn och att barnet inkluderas i behandlingarna visar för föräldrarna att 

sjukvårdspersonalen bryr sig, vilket kan minska stressen hos föräldern och göra att de känner 

att barnet är i bra händer. Att detta är något som ger positiva reaktioner hos föräldrarna är 

väntat. De får se sitt barns lycka i dessa stunder, och hoppet väcks igen. De kunde andas ut 

för en stund och blicka tillbaka på livet innan diagnosen och tänka att det kanske kan bli så 

igen i framtiden. Att försöka göra vanliga aktiviteter och ägna sig åt det som är roligt är 

viktiga stunder i livet. Det är genom dessa stunder som livet får en mening igen vilket i sin 

tur kan ge mer ork och kämparglöd.  

Att många tankar kring framtiden och hur livet skulle se ut inom en viss tid uppstod var 

väntat. Att detta gjorde föräldrarna rädda fanns det ingen tvekan om. Resultatet visade på 
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blandade tycken kring framtid och perspektiv på livet. Vissa tyckte det var viktigt att öka 

kunskapen om cancer och dess behandlingar för att på något sätt kunna tänka framåt i tiden 

(Darcy et al., 2014). Samtidigt tyckte vissa att det var viktigast att leva i nuet och att ta en dag 

i taget (Lindahl Norberg & Steneby, 2009; Muskat et al., 2017;Soanes et al., 2009). Detta ses 

som värdefullt i och med att föräldrar, genom att ta en dag i taget, också får tillgång till att ta 

varje dag för vad den är och att inte ta något för givet. Det verkar som att föräldrar till barn 

med cancer har en lättare syn på livet generellt, även om sjukdomen är tung. Exempelvis är 

jobb och pengar inte lika viktigt längre och tiden i livet går så fort. Att prioritera om ger ett 

nytt perspektiv på allt, som i sin tur ger mer tid med familjen (Björk, Sundler, Hallström & 

Hammarlund, 2016). Detta kan anses som en grundläggande byggsten till att kunna förstå och 

acceptera andra familjers situationer eller andra människor. Det tros väcka känslor som 

tidigare inte funnits, där medmänsklighet och förståelse får helt nya betydelser. Något som 

kan se ut som en sak kanske inte alltid är vad det ser ut som, därför bör alla sträva efter att se 

människan bakom.  

 

Det kan vara så att det är mer skrämmande att våga planera en framtid som är så osäker, och 

att framtiden blir svårare att genomlida om barnet skulle avlida innan framtidsplanerna hunnit 

uppfyllas (Sultan et al., 2015; Van der Geest et al., 2015). Att inte våga eller kunna planera en 

framtid skulle också kunna anses som ett ovärdigt liv. Många gånger kan det säkert också 

anses svårt att få en fungerande vardag och ett fungerande liv om inget kan planeras. 

 

Vikten av stöd och information gentemot föräldrar 

Att ge stöd och information till föräldrarna är en viktigt del i sjuksköterskans arbete. Då det 

är dem som är kring familjen främst. Föräldrarna kan hamna i chock vid olika besked, och i 

och med detta bedöms det som svårt att kontrollera och komma ihåg sina handlingar. Därför 

anses sjuksköterskan kunna bemöta och informera föräldrarna med tålamod, lyhördhet och 

tydlighet (Klassen et al., 2012; Popp, Conway & Pantaleao, 2015). Att en del familjer hade 

bra erfarenheter och upplevelser gentemot vårdpersonal var väntat, däremot kan det 

diskuteras om de som inte hade haft bra upplevelser eller blivit bra bemötta. Det kan bero på 

många olika faktorer som okunskap, obesvarade frågor eller att inte få tillgång till samma 

vårdpersonal (Bally et al., 2014; Soanes et al., 2009), det kan ha varit att sjukvården vid det 

tillfället var underbemannade eller behövde ta in extra personal vilket kan ha till följd de 

dåliga upplevelserna. Om detta beror på otillräcklig kompetens hos vårdpersonal eller om 

föräldrarna missuppfattat information är svårt att säga. Dock är det enormt skrämmande att 
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det faktiskt finns de som upplevt dåligt bemötande i vården och dålig kommunikation 

gentemot behandlingar, medicinering och stöd (Muskat et al., 2017). Behandla andra som du 

själv vill bli behandlad.  

 

Det var förståeligt och väntat att föräldrarna kände sig ensamma och lämnade med hundra 

frågor. Detta tros bero på att allt är nytt för föräldrarna både inom sjukvården och med den 

nyupptäckta cancersjukdomen (Soanes et al., 2009). Lärandet var en process som startade vid 

diagnostillfället som följde föräldrarna under hela sjukdomsförloppet och behandlingen 

(Gårdling et al., 2017). Det bör även finnas en röd tråd genom hela vårdtillfället. Att samma 

sjukvårdspersonal tar hand om barnen, i så god mån det går, för att lättare skapa en relation 

men också för att kunna uppmärksamma förändringar i beteendet. Det skulle kunna vara så 

att barn tycker det är jobbigt att uttrycka sig och stå upp för sig själva och i smärta blir detta 

extra tufft. Det kan till och med vara så att barnen är blyga och därför behöver samma 

personal som barnet känner igen (Bally et al., 2014; Gibson et al., 2010; Gårdling et al., 

2017). För att kommunicera med barnen kan bildstöd vara till hjälp, där barnen kan peka eller 

själva visa exempelvis sitt mående eller vad barnet vill ha och behöver. Det är också viktigt 

att tidigare erfarenheter och uppdaterade utbildningar tillgodoses sjukvårdspersonalen för att 

kunna upprätthålla kompetensen som krävs när ett barn vårdas.  

 

Metoddiskussion 

Då studiens syfte var att undersöka föräldrars upplevelser valdes en beskrivande 

litteraturstudie som metod. Eftersom kvalitativ forskning används till syfte att besvara och 

förstå människors upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). Av 10 kvalitativa artiklar 

fanns sju artiklar som uppnådde hög kvalité enligt SBUs mall för kvalitetsgranskning (2014) 

och tre artiklar uppnådde medelhög kvalité, detta anses som en styrka för resultatet då 

majoriteten av artiklarna visade hög kvalité och kunde då lyfta fram olika upplevelser. 

Artiklarnas resultat var baserat på observationer och intervjuer som hade transkriberats.  

Databaserna som användes för att hitta artiklar till studien var PubMed och CINAHL, dessa 

valdes då båda enligt Forsberg & Wengström (2016) hanterar omvårdnad. Dock valdes enbart 

en artikel från CINAHL och resten av artiklarna från PubMed. Detta ses som en svaghet då 

endast två databaser använts. En annan svaghet var att det i resultatet av artiklarna visade att 

de behandlade föräldrar, dock var majoriteten mammor. Det hade varit bra att få ett manligt 

perspektiv på studien, då kvinnor och mäns känslor, upplevelser och tankar kan uttrycka sig 
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på olika sätt. Studien innehåller artiklar från olika delar av världen, detta för att få en större 

spridning på de olika sätt som finns att hantera vissa saker och de olika levnadssätten. Detta 

ansågs vara en styrka, då det visade och jämförde hur föräldrar upplever olika beroende på 

vart deras barn behandlas. De visade också på vilka olika synsätt människor har gentemot 

Gud och vetenskap. Alla inkluderade artiklar har även redogjorts för forskningsetiska 

ställningstaganden, det framgår också i samtliga artiklar att personerna som blivit intervjuade 

och studerade har blivit tillfrågade, informerade och givit samtycke till deltagande, vilket 

även det ses som en styrka för resultatet. 

I sökningen i en del av de första artiklarna sattes en begränsning på att publikationsåret skulle 

vara max 5 år gammalt. Det visade sig dock inte tillräckligt för studiens syfte så 

begränsningen utökades till publikations år på max 10 år, vilket gjorde att fler artiklar då 

fanns tillgängliga vilket sågs som en styrka då det är relativt ny forskning men också en 

svaghet i och med att årtalen behövde utökas. Totalt gjordes 13 sökningar i databaserna och 

av dessa lästes 56 abstrakt vilket ses som en styrka i och med det höga antalet lästa abstrakt.  

Något som märktes under läsningen och genomgången av artiklarna var att det ofta var svårt 

att skilja på om författarna pratade om sjuksköterskor, läkare, psykologer, kuratorer eller 

annan sjukvårdspersonal. Detta framgick inte många gånger tydligt, vilket i efterhand kan ha 

lett till viss felmarginal i form av tolkningsfel och är en svaghet i denna studie. Tolkningarna 

av vilken profession författarna till artiklarna pratade om har gjorts så bra och nära som 

möjligt i mån om att minska denna felmarginal. Därför har både befattningen sjuksköterska 

och sjukvårdspersonal använts. 

Kliniska implikationer 

Föräldrarnas liv vänds upp och ner när deras barn blir allvarligt sjukt. Ingenting kommer 

någonsin vara sig likt. Föräldrarna ställs inför deras största utmaning i livet. Detta blir tufft 

och ett orosmoment där många tankar om framtiden och frågor som kanske inte alltid kan 

tillgodoses kommer att tillkomma. Därför ska stor vikt läggas på att ge god vård och främja 

hälsa som ligger till grund för sjuksköterskans kompetens. Sjuksköterskan ska tillgodoses den 

kompetensen genom att få tillgång och möjlighet till upprepade och uppdaterade utbildningar 

och genom beprövade erfarenheter. Det kan vara webbutbildningar som exempelvis 

Pingpong eller fysiska utbildningar, som HLR eller handhavande av läkemedel som 

exempelvis cytostatika. De ska också få rätt information om barnet de vårdar, genom att rätt 

information finns tillgänglig i journalen och att överrapporteringar sker korrekt. Om ovisshet 
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finns ska sjuksköterskan då söka upp rätt information på accepterade sidor och/eller böcker 

samt hur den informationen ges och lärs ut till ett barn. Dels för att på pedagogiska sätt 

förklara för barn men också för att lära och bemöta föräldrarna. Sjuksköterskan ska även 

kunna involvera familjer, lyssna, stötta och ta emot frågor om barnet och sjukdomen, de ska 

se hela rummet och människorna för att tillgodose detta krävs ett gott bemötande som stärker 

relationer vilket är av stor betydelse för föräldrar i situationen de utsatts för. Alla människor 

är olika och varenda en är unik på sitt egna sätt.  

Slutsats 

I resultatet framgick det att det är många olika känslor som uppkommer vilket är en enorm 

påfrestning för föräldrarna, alla med olika upplevelser och erfarenheter som tar olika tid att 

bearbeta under hela sjukdomstiden. Detta är viktiga fenomen att belysa som sjuksköterska för 

att kunna vårda och bemöta familjer på bästa möjliga sätt. Det kan vara svårt för 

sjuksköterskor att komma emellan föräldrarna och deras barn då föräldrarna är de som kan 

sitt barn bäst och vill sitt barn det bästa, allra mest när barnet är svårt sjukt. Det är viktigt som 

sjuksköterska att veta om detta och därför skapa en relation till familjen för att på något sätt 

ändå komma emellan och kunna utföra sitt jobb, och därav är det viktigt att få ha samma 

vårdpersonal genom vårdtiden när relationen väl skapats. Genom detta kan sjuksköterskan då 

förstå och prata med föräldrarna. Föräldrarna behöver även stöd under tiden barnet vårdas, 

viktigast är att stöd erbjuds, även efter sjukdomstiden för att detta ska uppnås krävs att 

sjuksköterskan har den kompetensen för att stötta och se när familjer behöver extra behov av 

stöd. Det krävs dock mer forskning kring betydelsen av att skapa relationer mellan 

sjuksköterskan och föräldrar samt betydelsen av stöd och bemötande till föräldrarna.  
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BILAGA 1. SBU Kvalitetsgranskningsmall 

 
 
 

5:1mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik 

Bilaga 5. Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser

REVIDERAD 

SBU:s granskningsmall bygger på tidigare publicerat material [1,2], men har bearbetats 
och kompletterats för att passa SBU:s arbete.

Författare:  ____________________   År:  _________  Artikelnummer:  __________

Total bedömning av studiekvalitet:

Hög   Medelhög   Låg  

Anvisningar:
• Alternativet ”oklart” används när uppgiften inte går att få fram från texten.
• Alternativet ”ej tillämpligt” väljs när frågan inte är relevant.

1. Syfte Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Utgår studien från en väldefinierad 
problemformulering/frågeställning?

Kommentarer (syfte, problemformulering, frågeställning etc):

2. Urval Ja Nej Oklart Ej tillämpl

a) Är urvalet relevant?

b) Är urvalsförfarandet tydligt beskrivet?

c) Är kontexten tydligt beskriven?

d) Finns relevant etiskt resonemang?

e) Är relationen forskare/urval tydligt beskriven?

Kommentarer (urval, patientkarakteristika, kontext etc):
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BILAGA 2. Artikelmatris. 

Författare 

Land 

Årtal 

Titel Syfte  Metod  

 

Inkluderade   Resultat Kvalitet 

Bally, J., Duggelby, 

W., Holtslander, L., 

Mpofu, C., Spurr, S., 

Thomas, R. & 

Wright, K.  

 

Kanada 

2014 

Keeping hope 

possible  

Syftet med studien var att 

inskaffa förståelse kring 

föräldrars känsla av hopp 

under deras barns 

cancerbehandling. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie med 

öppna frågor och 

dagböcker. 

16 föräldrar. 

Både pappor och 

mammor, där 

majoriteten var 

mammor. 

Föräldrars hopp är en dynamisk upplevelse som varierar på daglig 

basis och som under svåra stunder gav styrka och inre vägledning. 

Känslan och upplevelsen av hopp påverkas och förändras av 

osäkerheten som uppstår kring barnets olika steg och stadier i 

cancerbehandlingen. Föräldrarna berättar att acceptans är en viktig 

del i att hålla hoppet uppe. 

Hög 

Darcy, L., Knutsson, 

S., Huus, K. & 

Enskär, k. 

 

Svergie 

2014 

The Everyday 

Life of the 

Young Child 

Shortly After 

Receiving a 

Cancer 

Diagnosis, 

From Both 

Children’s and 

Parent’s 

Perspectives 

Syftet med studien var att 

undersöka barnets och 

föräldrarnas uppfattning 

kring hur cancern 

påverkade barnets hälsa 

och vardagliga liv kort 

efter diagnosen. 

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

13 familjer. Resultatet av artikeln visar på att föräldrarnas och barnets liv blev 

ytterst påverkade. Majoriteten av vardagen spenderades på sjukhuset 

eller hemma i väntan på att åka tillbaka till sjukhuset. Många olika 

känslor fanns hos föräldrarna. 

Hög 



 

 

1 

Forinder,. U. & 

Lindahl Norberg, A. 

 

Sverige 

2009 

“Now we have 

to cope with the 

rest of our 

lives”. 

Existential 

issues related to 

parenting a 

child surviving 

a brain tumour 

Syftet var att undersöka 

existentiella problem som 

föräldrarna uttryckte när 

deras barn behandlats för 

hjärntumörer. 

Semistrukturerad 

kvalitativ 

intervjustudie. 

11 föräldrar. Föräldrarna beskrev konsekvenserna av de upplevda hoten som 

osäkerhet, förlust, sorg, ledsamhet, ensamhet och förändringar i 

relationen till sin partner. Föräldrar behövde hitta tillbaka till 

vardagen och acceptera sjukdomen och följderna. 

Medelhög  

Gårdling, J., 

Thörnqvist, E., 

Edwinson Månsson, 

M. & Hallström, I.  

 

Sverige 

2017  

Parents' Lived 

Experiences 

During Their 

Children's 

Radiotherapy 

Syftet var att utforska 

föräldrarnas erfarenheter 

under och efter sitt 

cancersjuka barns 

strålbehandling. 

Kvasiexperimentell 

kvalitativ dagboks 

och intervjustudie.  

33 föräldrar. Föräldrarna beskrev strålbehandlingen som en balansgång mellan att 

tvinga sitt barn att genomgå behandlingar till att skydda sitt barn för 

att öka chanserna till överlevnad.  

Hög 

Hooghe, A., 

Rosenblatt, PC., De 

Jongh, S., Bakker, E., 

Nijkamp M. & Rober, 

P. 

 

Belgien 

2018 

"The child is 

our focus": On 

couple issues in 

child oncology 

treatment. 

 

Syftet med studien var att 

undersöka perspektiven 

kring om 

sjukvårdspersonal skulle 

ge föräldrarnas relation 

till varandra någon 

uppmärksamhet under 

deras barns behandling  

Kvalitativ 

semistrukturerad 

intervjustudie. 

16 föräldrar. Föräldrarna tvingade sätt sina egna känslor åt sidan för att all fokus 

skulle vara på barnet. Psykologkontakt var ett viktigt fenomen som 

dock hade olika reaktioner på föräldrarna. 

Medelhög 



 

 

2 

Lindahl Norberg, A. 

& Steneby, S.  

 

Sverige 

2009 

Experiences of 

parents of 

children 

surviving brain 

tumour: a 

happy ending 

and a rough 

beginning.  

Syftet var att utforska 

föräldrarnas uppfattning 

om påverkan efter 

behandling eller 

inflytandet på barn som 

fått hjärntumör. 

Semistrukturerad 

kvalitativ 

djupintervju. 

11 föräldrar. 

Varav 7 

mammor och 4 

pappor.  

Resultatet visade att föräldrarna dagligen kämpar med konsekvenser 

av den dagliga belastningen och utmaningarna i vardagen. Ett 

uppföljningsstöd ska innehålla uppdaterad information angående 

framstegen som barnet gör samt hur det kan förbättras och hur man 

hjälper och stöttar det sjuka barnet.  

Hög 

Muskat, B., Jones,  

H., Lucchetta, S.,  

Shama, W., Zupanec,  

S. & Greenblatt, A.  

 

Kanada 

2017  

The 

Experiences 

of Parents of  

Pediatric 

Patients With 

Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia, 2 

Months After 

Completion of 

Treatment.  

Syftet var att presentera 

och analysera 

erfarenheter, 

känslomässiga tillstånd 

och stödbehovet hos 

föräldrar till barn med 

cancer, 2 månader efter 

avslutad behandling för 

ALL (akut lymfatisk 

leukemi). 

Kvalitativ metod med 

intervjuer.  

17 föräldrar.  Föräldrarna beskrev förändrade relationer med sjukvårdspersonalen 

och erfarenheten av att återgå till det vardagliga livet efter barnets 

behandling med blandade känslor av lättnad och ångest. De beskrev 

också att de mår lite bättre, varje gång deras barn blir bättre. 

Resultatet visar att föräldrar är i behov av stöd efter avslutad 

behandling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hög 



 

 

3 

Naifeh Khoury, M., 

Abu Saad Huijer, H. 

& Abdi Abdallah 

Doumit, M.  

 

Libanon  

2013 

Lebanese 

parents’ 

experiences 

with a child 

with cancer 

Syftet var att undersöka 

Libanesiska föräldrars 

upplevelser av att ha ett 

cancersjukt barn. 

Semistrukturerad 

kvalitativ 

djupintervju. 

12 föräldrar. Föräldrarna beskrev sitt barns cancersjukdom som en ständig kamp 

om att hjälpa sitt barn att kämpa. Föräldrarna hamnade i chock och 

kunde inte förstå vad som hänt. Den libanesiska kulturen ställer sig 

mycket till Gud, att Gud har kontrollen och utför mirakel, de hade 

tron om att Gud skulle rädda dem. 

Hög 

Nikfarid, L., Rassouli, 

M., Borimnejad, L. & 

Alavimajd, H.  

 

Iran 

2017 

Experience of 

chronic sorrow 

in mothers of 

children with 

cancer: A 

phenomenologi

cal study 

Syftet med studien var att 

utforska begreppet 

kronisk sorg baserat på 

upplevelsen av den 

kroniska sorgen hos en 

grupp Iranska mammor 

som genomgår och 

genomgått detta. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

studie, med 

semistrukturerade 

djupintervjuer. 

 

8 mammor. Föräldrarna fann att upplevelsen av att ha ett cancersjukt barn var 

anledningen till att de vuxit som personer och gjorde dem starkare, 

samtidigt som cancern gjorde barnets framtid mer osäker. Föräldrarna 

beskriver att cancersjukdomen har många toppar och dalar där många 

kriser inträffar. 

Hög 

Soanes, L., Hargrave, 

D., Smith, L. & 

Gibson, F.  

 

England 

2009 

What are the 

experiences of 

the child with a 

brain tumour 

and their 

parents? 

Syftet med studien var att 

utveckla förståelsen kring 

hur föräldrarna och 

barnen upplever den 

nuvarande sjukvården på 

ett regionalt 

cancersjukhus i London. 

Syftet var också att 

kartlägga föräldrarnas 

Kvalitativ, 

longitudinell, 

undersökande och 

beskrivande 

fallstudie. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

 

18 föräldrar, 

varav 9 

mammor och 9 

pappor. 

En tråd som det pratades om genom alla intervjuer var att ta sig 

igenom behandlingen. Något som påverkade föräldrarnas upplevelse 

mycket var hur bra organiserad all sjukvård och behandling var. 

Kommunikation och information från sjukvårdens sida beskrivs som 

en mycket viktig del. Detta balanserades på något sätt ut med ett nytt 

sätt att se på livet, såsom att nu kunna förstå vad som verkligen var 

viktigt i livet och viljan att göra det bästa av livet.  

Medelhög 
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och barnens behov från 

dagen barnet fick 

diagnosen till och med 

avslutandet av 

behandlingen. 
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BILAGA 3. Översikt av kategorier och valda artiklar 

Kategorier →  
Artiklar ↓ 

Upplevelsen av 

oknotrollerade känslor vid 

cancerbeskedet 

Att vara en del av 
cancersjukdom 

Känslor och 
erfarenheter av att 
vara stark 

Behovet av kontroll Att se livet från ett annat 
perspektiv 

Vikten av stöd och 
information gentemot föräldrar 

Bally, J., Duggelby, 

W., Holtslander, L., 

Mpofu, C., Spurr, S., 

Thomas, R. & 

Wright, K.  

 

Kanada 

2014 

X X X 

  

X 

Darcy, L., Knutsson, 

S., Huus, K. & Enskär, 

K. 

 

Sverige 

2014 

X X X 

 

X X 

Forinder,. U. & 

Lindahl Norberg, A. 

 

Sverige 

X X X 

  

X 



 

 

6 

2009 

Gårdling, J., 

Thörnqvist, E., 

Edwinson Månsson, M. 

& Hallström, I.  

 

Sverige 

2017  

X X X X X 

 

Hooghe, A., 

Rosenblatt, PC., De 

Jongh, S., Bakker, E., 

Nijkamp M. & Rober, 

P. 

 

Belgien 

2018 

  

X 

   

Lindahl Norberg, A. & 

Steneby, S.  

 

Sverige 

X 

 

X 

   



 

 

7 

2009 

Muskat, B., Jones,  

H., Lucchetta, S.,  

Shama, W., Zupanec,  

S. & Greenblatt, A.  

 

Kanada 

2017  

X 

 

X 

 

X X 

Naifeh Khoury, M., 

Abu Saad Huijer, H. & 

Abdi Abdallah Doumit, 

M.  

 

Libanon  

2013 

X X X 

 

X 

 

Nikfarid, L., Rassouli, 

M., Borimnejad, L. & 

Alavimajd, H.  

 

Iran 

X X 

  

X 
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2017 

Soanes, L., Hargrave, 

D., Smith, L. & 

Gibson, F.  

 

England 

2009 

X 

 

X X X X 

 


