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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Ett barn dagligen drabbas av cancersjukdom i Sverige. Föräldrarna har en viktig 

del i vården som följer. Cancern leder till stora livsförändringar hos familjen och framkallar 

många olika känslor. Vården ska anpassas efter hela familjens behov och familjen ska göras 

delaktiga i vården.  

Syfte: Syftet var att undersöka föräldrars upplevelse att ha ett barn som lider av cancer, samt 

hur de upplever att sjuksköterskan kan underlätta deras nya livssituation.  

Metod: En litteraturöversikt där 11 vetenskapliga artiklar ligger till grund. 

Resultat: Alla reagerade olika och det fanns många olika känslor som föräldrarna upplevde. 

Många föräldrar upplevde ett förändrat föräldraskap, då de kände sig osäkra på sin 

föräldraroll. Ett cancerbesked gjorde det svårt att planera framtiden och vardagen förändrades, 

då fokus låg på det sjuka barnets vård. Cancer gjorde att föräldrarna fick nya perspektiv och 

inte längre tog livet för givet. Information var något föräldrarna upplevde som viktigt. De 

ville ha all information och att den förmedlades på ett bra sätt och med känsla. Sjuksköterskan 

är ofta nära föräldrarna därmed utgör de ett stort stöd. Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan 

hade ett stort ansvar att prata med och stötta dem i deras välmående under barnets sjukdom. 

Slutsats: Många känslor är inblandade när ens barn lider av cancer, det är svårt att förutse hur 

föräldrarna kommer reagera eftersom alla har unika upplevelser. Sjuksköterskan kan 

underlätta situationen genom god kommunikation och adekvat information. Det är viktigt att 

sjuksköterskan skapar ett band till familjen, för att stötta dem genom en svår tid.  

 

Nyckelord 

”Barncancer”, “Föräldrar”, “Upplevelse”, ”Sjukvårdspersonal- föräldrar relation” och 

”Sjuksköterska” 
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ABSTRACT  

 

Background: In Sweden one child is daily diagnosed with cancer. Parents have an important 

role in the care. A cancer diagnose is life changing for everybody and induces a lot of 

different feelings. The health care should be adapted to the whole family´s need and the 

family should be involved in the health care.   

Aim: The aim of this study was to examine parents experience to have a child diagnosed with 

cancer and how they believe the nurse can facilitate in their new life situation.  

Method: A review based on 11 scientific articles.   

Result: All parents responded different and expressed different feelings. Many parents 

experienced a changed parenthood. The cancer diagnose made it difficult to plan for the 

future. Their everyday life changed, since focus was on the ill child. The diagnose gave new 

perspectives and they no longer took life for granted. The parents believed that information 

was important. They wanted as much information as possible and that the nurse delivered it in 

a good way. The nurse is often the one the parents connects to, which makes them a big 

support. The parents believed that the nurse had a responsibility to talk to and support the 

parent’s witch contributed to their wellbeing.   

Conclusion: A lot of feelings are involved when the child is diagnosed with cancer, it is hard 

to predict how the parents will react because everybody are unique. The nurse can support 

parents in the situation through good communication and adequate information. It is important 

that the nurse have a close interaction with the family, in order to support them.  

 

Keywords 

”Childhood cancer”, ”Parents”, ”Experience”, ”Health professionals – parents relation” 

and ”Nurse” 
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BAKGRUND 

Barncancer 

I Sverige diagnostiseras omkring ett barn dagligen med en cancersjukdom. Ungefär 40 

procent av cancerdiagnoserna hos barn utgörs av leukemier och lymfom, medan omkring 30 

procent består av hjärntumörer och ytterligare 30 procent av andra cancerformer. De olika 

cancersjukdomarna är olika vanliga i åldersgrupperna. Leukemi till exempel drabbar i större 

grad småbarn, medan hjärntumörer är lika vanliga i alla åldersgrupper (Bergman, Hont & 

Johansson, 2013).  

 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste cancertypen för barn i åldrarna noll till 18 år, 

den utgör cirka 85 procent av alla leukemidiagnoser (Bergman et al., 2013). Vanligaste åldern 

att drabbas av leukemi är mellan två till sex år (Cancerregistret, 2013). Leukemi innebär att 

kroppen har en onormal tillväxt av de omogna vita blodkropparna. De omogna cellerna 

tränger då undan kroppens normala benmärgsceller, vilket minskar benmärgens funktion. Ett 

barn med leukemi har ofta ett lågt antal röda blodkroppar, lågt antal normala vita blodkroppar 

och även lågt antal trombocyter i blodet. De vanligaste symtomen som barnen uppvisar är 

trötthet, blekhet, feber, lätt att få blåmärken, en nedsatt matlust och smärta i benen. Lymfom 

är en lymfkörteltumör och kan delas upp i två grupper. De består av Hodgkin- lymfom och 

non- Hodgkin-lymfom. Det är vanligare att tonåringar drabbas av Hodgkins-lymfom medan 

non- Hodgkins- lymfom är vanligare hos barn i åldrarna sju till 11 år. Vanliga symtom för 

Hodgkins-lymfom är förstorade och oömma lymfkörtlar, de kan även vara feber, nattliga 

svettningar och viktnedgång. Symtom för non- Hodgkins- lymfom är beroende på vart 

lymfomet är lokaliserat, de kan vara oömma lymfkörtlar, svullna tonsiller, 

andningssvårigheter, magsmärtor och aptitlöshet. Hjärntumörer som drabbar barn kan delas in 

i maligna eller benigna och kan uppvisa symtom som huvudvärk, illamående och kräkningar. 

Symtomen visar på ett ökat intrakraniellt tryck i hjärnan. Andra symtom som kan uppkomma 

är beroende på vart tumören är lokaliserat (Björk, 2012).   

 

Trots att cancer är den största dödsorsaken hos barn upp till 15 års ålder, botas cirka 75 

procent av alla de barn som diagnostiseras med cancer. Tack vare stora framsteg i 

cancerforskningen är chansen att överleva större än någonsin. Cancer hos barn skiljer sig från 

den cancer som drabbar vuxna. Dels för att cancer hos barn oftast växer snabbare och är mer 
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aggressiv jämfört med cancer hos vuxna. Dock svarar cancern som drabbar barn i högre grad 

på behandlingen (Bergman et al., 2013). 

 

Barnet i vården 

Barnsjukvården idag utgår från att föräldrarna ständigt är närvarande och på olika sätt kan 

delta i vården. Så har det dock inte alltid sett ut i Sverige, under slutet av 1800-talet 

uppmanades föräldrarna att ha så liten eller ingen kontakt med barnen som var inlagda på 

sjukhus. Detta för att förbygga infektioner. Under mitten av 1900-talet kom det dock fram 

bevis som visade hur skadlig denna separation var för barnen. Separationen kunde ha 

allvarliga och negativa effekter på barnets utveckling som satt i under en lång tid. Sjukvården 

idag kommer sannolikt att fortsätta utvecklas så att barnen behöver spendera mindre tid på 

sjukhusen och att en större del av vården kommer ske i hemmet (Hallström, 2012).  

 

Ett mål som finns inom barnsjukvården är att man ska arbeta med familjefokuserad 

omvårdnad, då man utgår från hela familjens behov och man ser familjen som en helhet. 

Barnet går igenom olika situationer under behandlingstiden, det kan vara hotfulla situationer 

och situationer som är mindre hotfulla. Vid dessa tillfällen har barnen olika behov som ska 

tillfredsställas. I situationer som inte är hotfulla kan barnen behöva aktivitet, bekräftelse, nya 

erfarenheter och information. Medan i mer hotfulla situationer kan barnet behöva kontroll 

över situationen och få vara nära sina föräldrar (Hallström, 2012). När hälso- och sjukvård ges 

till barn och unga ska sjukvårdspersonalen ta särskild hänsyn till barnets bästa (SFS, 

2014:821).  

 

Linder och Seitz (2016) gjorde en studie för att undersöka vad barn upplevde som jobbigt på 

sjukhusen och det var fem olika teman som kom upp. Behandling och dess konsekvenser, 

isolation och ensamhet, negativ omgivning, påtvingade känslor och personalens beteende var 

det barnen tyckte var mest påfrestande. Hur personalen betedde sig kunde vara ett stort 

irritationsmoment för barnen, speciellt för ungdomarna. Det barnen uppfattade som mest 

besvärande var om de frekvent blev störda av personalen, att de inte följde upp speciella 

önskemål som barnen hade, upplevelsen av att personalen saknade den kompetens som 

krävdes för vissa moment och att personalen inte lyssnade på barnens önskan om privatliv. 

Egenskaper som uppskattades hos sjukvårdspersonalen var om de inte var till besvär, erbjöd 

symtomlindring, gav stöd samt informerade barnen på ett bra sätt.  
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Information till föräldrarna från sjukvården  

Under år 2015 trädde den nya patientlagen i kraft i Sverige, där man samlat nya bestämmelser 

och riktlinjer för hälso- och sjukvårdens skyldighet av information och delaktighet gentemot 

patienterna. Syftet med de nya riktlinjerna är att stärka patienternas självbestämmande, 

integritet och delaktighet. I den nya lagen kom även riktlinjer för barns inflytande i sin vård. 

Den nya patientlagen stärker barnens inflytande i vården och de ska i största mån få uttrycka 

sin vilja och önskan i deras behandling (Socialstyrelsen, 2015). Lagen uttrycker att hälso- och 

sjukvården alltid ska ta hänsyn till “barnets bästa”. Som med all vård ska bedömningen bygga 

på beprövad och vetenskaplig erfarenhet, vilket gör att alla fall ska bedömas enskilt och efter 

den specifika situationen. Barnets ålder och mognad spelar en stor roll i hur mycket hänsyn 

sjukvårdspersonalen kan ta barnets vilja, därför är föräldrarnas åsikt också viktiga i det 

slutgiltiga beslutet. Enligt svensk lag är sjukvårdspersonal skyldig att informera både barn och 

deras föräldrar om vården (SFS, 2014:821).   

 

När ett barn drabbas av cancer är det oftast en helt ny situation för föräldrarna, där det saknas 

kunskap om sjukdomen och behandlingen (Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2012). I 

studien av Kilicarslan-Toruner och Akgun- Citak (2012) berättar föräldrar hur viktig 

sjukvårdspersonalens information är. Innan insjuknandet kan de flesta väldigt lite om 

sjukdomen och då blir sjukvårdspersonalens information den första, vilket innebär att den är 

viktigt och att den måste förmedlas på ett bra och individuellt sätt. Barnens sjukdom tar upp 

en stor del av tiden och föräldrarna menade att det kunde vara svårt att få tid att läsa på om 

sjukdomen på annat sätt än att fråga personal på sjukhuset. Då sjuksköterskorna var de mest 

lättillgängliga på avdelningen och de som spenderade mest tid med barnen, upplevde 

föräldrarna att de var enklast att fråga och få information ifrån.   

 

Föräldrar till ett barn med cancer  

När ett barn drabbas av cancer leder det till en stor livsförändring för föräldrarna, som kan 

pågå under en lång tid (Sultan, Leclair, Rondeau, Burns & Abate, 2015). Att vara förälder till 

ett barn med cancer är en komplicerad situation och denna förändring kan bli påfrestande för 

föräldrarna då de känner en stor stress (Golfenshtein, Srulovici & Medoff-Cooper, 2015). 

Föräldrarnas stress eller ångest kan leda till ett antal olika åkommor, till exempel osäkerhet, 

ångest, depression, traumatisk stress eller annan påverkan på den psykiska hälsan (Sultan et 

al., 2015).  
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När en ett barn diagnostiseras med cancer reagerar alla föräldrar olika och hur man reagerar 

kan beror på kulturella och spirituella skillnader och upplevelser. Alla familjer har olika 

behov inom hälso- och sjukvården vilket är viktigt att ha i åtanke vid möten med familjer som 

har ett barn vilket lider av cancer (Jones, 2012).  

 

Att bemöta föräldrar till barn med cancer  

Att bemöta föräldrar med ett barn som lider av cancer kan vara utmanade för 

sjukvårdspersonalen och i vissa fall kan det vara svårt att veta hur de ska hantera föräldrarnas 

reaktioner och beteende. Att ge beskedet att deras barn drabbats av cancer beskriver de flesta 

som det mest påfrestande, då de vet att informationen kommer vända dessa familjers liv upp 

och ned. Föräldrarna upplever många olika känslor och kan uttrycka sig genom ilska, att de är 

otrevliga, att de inte litar på de beslut som tas utan vill ta alla beslut själv även fast de inte har 

kunskapen. Det är inte ovanligt att föräldrarna blir oense om de beslut som måste tas, vilket 

innebär att personalen blir inblandad i konflikten och måste hjälpa till att medla mellan 

föräldrarna. Samtidigt är det många föräldrar som känner en otroligt stor sorg, där 

sjukvårdspersonalen upplever att de har ett stort ansvar att fånga upp och hjälpa föräldrarna 

genom den tuffa tiden (Klassen, Phil & Gulati, 2012).  

 

Lika utmanade som det kan vara att vårda föräldrarna, lika givande upplever 

sjukvårdspersonalen att det kan vara. Oftast vårdas familjerna länge på samma avdelning, 

vilket bidrar till att personal och familj hinner lära känna varandra och skapa starka band. 

Sjuksköterskor upplever ofta att de får uppskattning av föräldrarna efter att barnet avslutat sin 

behandling. Några sjuksköterskor anser att få uppskattning av föräldrarna bidrar till att känna 

att de lyckats med sitt arbete (Klasen et al., 2012).  

 

I praktiken ska sjuksköterskor visa omtanke och respekt till patienter och närstående. Patient 

och närstående ska informeras och göras delaktiga i vården (SOSFS, 2005:12). Hälso- och 

sjukvården behöver strategier som är evidensbaserade för att höjda livskvaliteten hos dessa 

familjer (Jones, 2012).  

    

Teoretisk ram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori byggs upp av begreppen människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer samt kommunikation. Hon menar att alla kan ta del av samma 

erfarenheter så som sjukdomar, förluster och lidande, men att alla människor har sin egna 
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individuella erfarenhet, som bara är ens egen. Teorin tar avstånd från att generalisera 

människor, hon menar att varje människa är en unik och oersättlig individ. Teorin förmedlar 

att ett av det viktigaste redskapet sjuksköterskan har är kommunikation, där man kan förmedla 

känslor och tankar. Genom kommunikationen kan sjuksköterskan lära känna individen, 

utforska och se till att dennes behov blir tillgodosedda (Kirkevold, 2000). Kommunikation 

innebär att människor förmedlar tankar och känslor till andra människor, inte bara verbalt 

utan även kroppsligt (Arlebrink, 2006). Lidande betyder att genomlida och utstå smärta. Det 

innebär att man genomgår, uthärdar och får bära lidandet. Det är ingen onaturlig känsla och 

det är inte heller sjukligt, vilket gör att människan kan uthärda det. Som alla människor är 

unika är också lidandet unik för varje individ och dennes omgivning. Forskning som hittills är 

gjord visar liknande resultat kring lidande och det är att vårdverksamheten ska lindra 

mänskligt lidande. Att kunna prata om sitt lidande är viktigt för att kunna skapa en vårdande 

situation. Som sjuksköterska ska man uppmärksamma vad den lidande ger uttryck för och 

samtidigt ge utrymme för att den lidande ska hitta egna ord för upplevelsen (Arman, 2013).  

 

Problemformulering 

Många av de föräldrar med barn som drabbats av cancer menar att sjukdomen leder till en stor 

livsförändring för hela familjen. Att ett barn varje dag i Sverige får besked om cancer, innebär 

att det är många familjer som varje år går igenom stora förändringar i livssituationen. Detta 

gör det essentiellt att skapa en större förståelse inom hälso- och sjukvården vad dessa familjer 

går igenom. Det är då också viktigt som sjuksköterska att kunna veta hur man på bästa sätt 

kan underlätta deras livssituation för att kunna ge en god vård. När ens barn är sjukt är det 

viktigt för föräldrarna att få rätt information om barnets sjukdom och behandling. Därför är 

det viktigt för sjuksköterskor att veta hur informationen ska förmedlas och strategier för att 

föräldrarna ska kunna ta emot information och uppfatta den på rätt sätt. Denna studie 

undersöker vilka förändringar föräldrarna går igenom och hur föräldrarna upplever att 

sjuksköterskan kan underlätta deras förändrade livssituation genom redan utförda studier och 

sammanställa deras resultat. 
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Syfte 

Syftet var att undersöka hur föräldrar upplever situationen av att ha ett barn som lider av 

cancer samt hur sjuksköterskan på bästa sätt kan underlätta för dessa föräldrar i deras 

förändrade livssituation.  

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever föräldrar livssituationen av att ha ett barn som lider av cancer? 

2. Hur upplever föräldrarna till barn som lider av cancer att sjuksköterskan kan underlätta 

deras livssituation?   

 

METOD 

Design 

För att besvara studiens syfte har en litteraturöversikt genomförts. Denna design valdes då det 

finns mycket forskning inom området. Litteraturstudier används för att undersöka vilken 

vetenskaplig evidens som finns inom området och vad som skulle behövas forskas mer om 

inom ämnet. Med litteraturstudier avser man att sammanfatta och dela med sig av den 

forskning som finns tillgänglig (Polit & Beck, 2014).  

 

Etiska överväganden  

Författarna till en studie har alltid ett etiskt ansvar för att det är deras enskilda uppgift att se 

till att forskningen som används är av god kvalitet samt att den är moraliskt acceptabel. Denna 

reflekterande forskningsetik ska finna med under hela arbetet (Codex, 2015). Ett viktigt etiskt 

övervägande att tänka på innan en litteraturstudie genomförs är att inte kopiera eller göra 

plagiat av data utan att ange källor. Det är även viktigt att tänka på att de artiklar som ska 

användas i studien har tillstånd från en etisk kommitté eller att noga etiska överväganden har 

diskuterats och finns tillgängligt att läsa om i artiklarna. Ett annat etisk övervägande är att 

författarnas åsikt inte ska kunna speglas i studien, vilket innebär att alla resultat som studien 

ger ska inkluderas så att resultatet blir sanningsenligt (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökstrategi 

Då arbetet inleddes utfördes en översiktssökning inom forskningsområdet som studiens syfte 

berör, för att få en överblick i hur stor tillgång som fanns på evidensbaserad forskning. Sökord 

som var relevanta för studies syfte och frågeställningar utformades med hjälp av Svensk 
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MeSH (Medical Subject Headings) samt Karolinska institutets “Termer för upplevelser och 

bemötande i olika former användas”. De sökord som användes till datainsamlingen var 

“Childhood cancer”, “Child”, “Nurse”, “Parents”, “Infomation”, “Family” och “Experience”. 

Sökorden kombinerades i olika konstellationer för att få fram de bästa och mest relevanta 

träffarna. 

 

Sju väsentliga artikelsökningar i databaserna PubMed och Cinahl utfördes under våren 2016. 

En översiktstabell av sökningarna presenteras i tabell 1. PubMed är en databas med 

vetenskapliga artiklar som främst inriktar sig på medicin, omvårdnad och sjukvård (PMC, 

2011). Artiklar som hittades på PubMed kontrollerades om de var referentgranskade via 

Uppsala universitets bibliotekskatalog. Cinahl är en databas som har mer fokus inom 

områdena omvårdnad, sjukvård och folkhälsa (EBSCO). På Cinahl gjordes en avancerad 

sökning där endast artiklar med tillgängligt abstract och artiklar som blivit referentgranskade 

inkluderades.  Det var flera av artiklarna som återkom vid de olika sökningarna i de två olika 

databaserna, när det var fallet inkluderades artiklarna i utfallet men togs inte med som utvald, 

se tabell 1.  

 

Inklusionskriterier som användes för datainsamlingen var originalartiklar som inriktade sig på 

föräldrars upplevelse att ha ett barn som lider av cancer samt artiklar som fokuserar på hur 

sjuksköterskan kan underlätta deras livssituation, alltså artiklar som svarade på studiens syfte. 

Andra krav för att artiklarna skulle inkluderas i studien var att de skulle finnas tillgängliga i 

fulltext via Uppsala universitets bibliotekskatalog, tillgängligt abstract, att artikeln var skriven 

på engelska eller svenska på grund av språkbarriärer samt att artikeln var godkänd av etisk 

kommitté. För att på bästa sätt svara på studiens syfte och frågeställningar inkluderades endast 

kvalitativa studier och kvantitativa studier med öppna frågor i resultatdelen.  

 

Exklusionskriterier för arbetet var artiklar som publicerades innan år 2005, för att i största 

mån inkludera de artiklar som var publicerade mer nyligen. De artiklar som inte var 

referentgranskade exkluderades. En kvalitetsgranskning gjordes genom SBUs omarbetade 

bedömningsmall, en version av Hellzén & Pejlerts (1999) över alla artiklar som var tänkta att 

användas till studien och de artiklar som fick en låg kvalitet i granskningen exkluderades. 

 

Vid de sju olika sökningarna (se bilaga 1) lästes titlarna på alla artiklar igenom och de som 

inte hade en titel som verkade relevant för studien exkluderades. Där artiklarna hade en 
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relevant titel lästes abstracten. Om artiklarna hade ett abstract som svarade på studiens 

frågeställning och syfte lästes hela artikeln. Innan artiklarna lästes i sin helhet kontrollerades 

det att de var referentgranskade. Det gjordes genom Uppsala universitets bibliotekskatalog 

eller genom en avancerad sökning på Cinahl, för att veta att artikeln blivit bedömd av en 

opartisk och sakkunnig forskare (Polit & Beck, 2012).   

 

Efter litteratursökningen genomgick 13 artiklar kvalitetsgranskning. 11 artiklar graderades 

medel till hög kvalitet (se bilaga 2) och ansågs därför relevanta för studien och inkluderades. 

Två av artiklarna ansågs ha en låg kvalitet och exkluderades från studien. Artiklarna ansågs ha 

en låg kvalitet då metoderna inte ansågs vara väl beskrivna.  

 

Tabell 1. Sökresultat 

Databas Sökord Utfall Utvalda Artikelnr. 
*se bilaga 
2 

PubMed Childhood cancer AND Experience 
AND Parents AND Nurse 

15 1 1 

PubMed Childhood cancer AND Parents AND 
Nurse 

83 1 2 

Cinahl Childhood cancer AND Parents AND 
Nurse 

193 4 3, 9, 10 

PubMed Childhood cancer AND Parents AND 
Information 

348 1 5 

Cinahl Family AND Childhood cancer AND 
Experience 

266 3 6, 7, 11 

PubMed Parent AND Childhood cancer AND 
Experience 

209 1 8 

Cinahl 

 

Child AND Experience AND Parents 
AND Nurse 

726 1 4 
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Bearbetning och analys  

Alla artiklar som verkade intressanta för studien genomgick en kvalitetsgranskning där 

evidensstyrkan analyserades och artiklarna graderades därefter med en låg, medel eller hög 

kvalitet. Det gjordes genom SBUs omarbetade bedömningsmall, en version av Hellzén & 

Pejlerts (1999), se bilaga 1. Resultatet av kvalitetsanalysen presenteras i bilaga 2.  

 

Då studien har två frågeställningar har resultatanalysen delats in i två områden. Det första 

området besvarar frågeställningen om hur föräldrar upplever att livssituationen ser ut när man 

har ett barn med cancer. Den andra frågeställningen redovisas under det andra området, som 

tar upp hur föräldrarna upplever att sjuksköterskan kan underlätta den nya livssituationen.    

 

Sverige är unikt med att ha yrkesgruppen undersköterskor som assisterar sjuksköterskan. 

Studier som är gjorda utanför Sverige kanske inte har den särskiljningen mellan 

undersköterskor och sjuksköterskor och har därför skrivit begreppet ”nurse” där svenska 

studier kanske hade delat på begreppen och skrivit ”assistent nurse” och ”registered nurse ”. 

Därför har denna studie valt att använda begreppet sjuksköterska då artiklarna inte 

specificerat vad de menar med ”nurse” och ordet sjukvårdspersonal har används när artikeln 

har beskrivit att fler yrkeskategorier är inkluderade i begreppet, som till exempel 

undersköterskor.  

 

RESULTAT 

För att redovisa resultatet har 11 artiklar sammanställts. Av dessa 11 artiklar var tio 

kvalitativa och en artikel hade en mixad metod med både frågeformulär och med intervjuer. I 

resultatet redogörs faktorer som besvarar studiens frågeställningar.  

 

1. Föräldrars upplevelse av livssituationen av att ha ett barn med cancer 

Första beskedet 

Alla föräldrar reagerar olika på beskedet om att deras barn drabbats av cancer, en del föräldrar 

upplevde att hela världen vändes upp och ned (Björk, Wiebe, & Hallström, 2005; Schweitzer 

Griffitns & Yates, 2011), det som upplevts som tryggt och säkert byttes ut mot rädsla och 

kaos (Björk et al., 2005). Beskedet framkallade många känslor hos föräldrarna. De kunde 

känna en chock då de aldrig kunnat föreställa sig att just deras barn skulle drabbas av cancer, 

andra känslor kunde vara ilska och en stor sorg (Benedetti, Garanhan, & Sales, 2014; 
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Schweitzer et al., 2011; Wong & Chan, 2005). Andra föräldrar upplevde att de blev helt 

tomma känslomässigt och de fick svårt att tänka klart (Benedetti et al., 2014; Wong & Chan, 

2005).  

 

En vanlig känsla i samband med ett cancerbesked var att föräldrarna gick in i förnekelse. 

Många tänkte innan diagnosen att cancer bara drabbade andra och inte skulle drabba den egna 

familjen (Benedetti et al., 2014). Cancer upplevdes som något overkligt och svårt för 

föräldrarna att ta in, vilket gjorde att de försökte fly verkligheten. Flera föräldrar upplevde en 

känsla av hopplöshet då de inte kunde påverka deras barns cancer. En vanlig tanke var varför 

just deras barn drabbats av cancer och ifall föräldrarna skulle kunnat förhindrat det (Björk et 

al., 2005).   

 

Föräldraskap 

Att vistas i sjukhusmiljön blev en helt ny situation för både barn och föräldrar, detta bidrog till 

en osäkerhet hos föräldrarna angående hur de skulle ta hand om sina barn. Det upplevdes som 

svårt att veta vad föräldrarna skulle ansvara för och vad som var sjukvårdspersonalens ansvar 

(Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2005). Att se sitt barn förändras från ett 

friskt barn till ett sjukt barn gjorde att de inte längre kände igen sitt egna barn och föräldrarna 

ansåg att deras roll blev förändrad. Tidigare var föräldrarna experter på sina barn och visste 

hur barnen fungerade. Efter diagnosen kände föräldrarna att de inte längre hade samma 

kunskap om sitt barn med cancer och de blev osäkra på sig själva och på sin roll som förälder 

(Darcy, Knutsson, Huus, & Enskar, 2014).  

 

Vissa föräldrar uppgav att det blev lättare att hantera situationen om de blev insatta i 

sjukdomen och barnets vård. Kunskapen gjorde föräldrarna säkrare på barnets sjukdom och 

hur de skulle agera i olika situationen, det ledde också till att föräldrarna vågade kräva mer 

från sjukvården (Björk, Wiebe & Hallström, 2009; Schweitzer et al., 2011). En prövning för 

föräldraskapet var att se sitt barn lida under jobbiga procedurer på sjukhuset. Det upplevdes 

som mycket påfrestande och hjärtskärande. Dock förstod föräldrarna att det var för barnets 

bästa och de försökte stötta barnet och tänka positivt (Björk et al., 2005). Föräldrarna försökte 

alltid tänka positivt både för att orka med vardagen och för barnets bästa. Det kunde dock vara 

svårt att vara hoppfull och glad även när ett bra besked kom, då risken för recidiv alltid fanns 

med i tanken (Björk et al., 2005; Schweitzer et al., 2011).  
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Det som var viktigt för föräldrarna var att finnas där för barnet och att barnet visste att de inte 

skulle svika dem. Att vara där för barnet gav en mening till föräldraskapet, då de inte kunde 

behandla sitt barn medicinskt var närvaron det mest meningsfulla och viktigaste föräldrarna 

kunde göra. Med sin närvaro ville föräldrarna visa att de tillsammans med barnet går igenom 

den här processen (Kars, Duijnstee, Pool, Delden, & Grypdonck, 2008).  

 

Framtidsplaner 

Ett cancerbesked gjorde det svårt för föräldrarna att se en framtid för sitt sjuka barn, men även 

att kunna planera för familjen i framtiden (Benedetti et al., 2014; Björk et al., 2005; Darcy et 

al., 2014). Att inte kunna planera framåt upplevdes som frustrerande men något familjerna 

lärde sig leva med under sjukdomstiden (Björk et al., 2005). Strategier som föräldrarna 

använde sig av var att planera framtiden med ett nytt tidsperspektiv (Wong & Chan, 2005). 

Drömmar som fanns innan cancerbeskedet för det sjuka barnet blev svårare att kunna se 

uppfyllas, då framtiden kändes väldigt oviss (Benedetti et al., 2014). Drömmar som 

föräldrarna hade för barnen kändes inte längre som något viktigt om de jämförde med att 

barnet skulle blir frisk, vilket var första prioritet (Björk et al., 2005).  

 

Förändrad vardag 

När en familj får besked om cancer hos ett av barnen sätts fokus på barnets behandling och 

behov, det vardagliga livet som fanns innan beskedet fick vänta. Det var vanligt att 

föräldrarna gav upp sina tidigare intressen för att kunna spendera tiden på sjukhuset eller med 

det sjuka barnet (Benedetti et al., 2014; Björk et al., 2005). När dagarna fylldes med 

sjukhusbesök, behandlingar och väntetider var det svårt att få tid att jobba som tidigare, då 

barnets vård kan ses som ett heltidsjobb (Björk et al., 2005). Att få tid för den resterande 

familjen blev en utmaning och det var många föräldrar som upplevde skuldkänslor inför detta 

(Björk et al., 2005; Björk et al., 2009). Föräldrarna upplevde att familjen ofta blev uppdelad, 

då ena föräldern behövde vara med det sjuka barnet på sjukhuset och den andra behövde 

finnas hemma för resterande familjen. För att den situationen inte skulle bli allt för jobbig, var 

det viktigt med daglig kontakt på telefon eller besök på sjukhuset (Björk et al., 2009).  

 

Att hitta nya rutiner i den förändrade livssituationen var viktigt för föräldrarna, så de kunde 

känna att de hade kontroll igen. Alla familjer fick ta det i sin egen takt med ett steg i taget, det 

kunde innebära att barnet började i skolan på sjukhuset eller att en av föräldrarna återvände 

till arbetet efter sjukskrivningen (Björk et al., 2005; Björk et al., 2009). För att barnet inte 
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skulle spendera så mycket av tiden på sjukhus bemästrades även sjukdomen hemifrån. Detta 

kunde leda till att hemmet inte längre kändes som hemma utan blev en vårdplats för deras 

barn (Darcy et al., 2014).  

 

Det cancersjuka barnet var ofta infektionskänsligt som en följd av behandlingen. Föräldrarna 

upplevde då en känsla av instängdhet, eftersom det var svårt att komma ut och träffa folk och 

hitta på aktiviteter. Ibland upplevde föräldrarna att anhöriga runt omkring hade svårt att förstå 

deras nya livssituation och känslor vilket upplevdes som ledsamt och jobbigt. (Björk et al., 

2009). Trots många uppoffringar för föräldrarna var det självklart för dem att göra dessa och 

något de var villiga att göra för sina barn. Att barnet mådde bra var det viktigaste (Benedetti 

et al., 2014). 

 

Nya perspektiv 

Efter ett cancerbesked kände många föräldrar att familjen blev viktigare än någonsin och 

deras värderingar förändrades. De prioriterade livet annorlunda och spenderade tid på det som 

kändes viktigt. Många insåg att det som känts viktigt innan sjukdomen inte alls var viktigt för 

dem längre (Björk et al., 2005; Björk et al., 2009; Schweitzer et al., 2011). De tog inte längre 

livet för givet och insåg att livet är skört, det ledde till att de gjorde det bästa av sin tid och 

fyllde livet med det som kändes tillfredsställande (Björk et al., 2009; Schweitzer et al., 

2011).  För att klara av den nya livssituationen och ersätta den förlust de kände försökte de 

hitta positiva aspekter från situationen (Björk et al., 2005; Björk et al., 2009; Wong & Chan, 

2005).  

 

Något som föräldrarna uppskattade under vårdtiden var stödet det fick från deras anhöriga, de 

insåg att de inte skulle ta människor för givet (Björk et al., 2009). De föräldrar med barn som 

hade blivit friska upplevde att de uppskattat det stöd de fått så mycket, att de ville stötta de 

familjer som fortfarande kämpade med cancern. Det kunde innebära att skänka pengar till 

eller engageras sig i välgörenhetsprojekt (Schweitzer et al., 2011).  

 

2. Hur föräldrarna upplever att sjuksköterskan kan underlätta deras livssituation 

Information och utbildning 

Att ge information till föräldrar som har barn med cancer kan vara komplicerat. Alla familjer 

vill ha olika mycket information och det är viktigt att den anpassas till föräldrarna de pratar 

med. Detta på grund av att alla är olika insatta i sjukvården. Föräldrarna upplevde att det var 
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viktigt att sjuksköterskan tog god tid på sig när de lämnade information angående barnets 

sjukdom och vård. Det var också viktigt att det fanns utrymme och tid för eventuella frågor 

och funderingar som föräldrarna kunde ha (Kästel, Enskär & Björk, 2010). Då sjuksköterskan 

lämnade information till föräldrarna uppgav föräldrarna att de inte ville ha för mycket 

information på samma gång, då det är svårt att ta in. Det uppskattades inte heller att 

information gavs under stressade och tidspressade situationer. Sådana situationer kunde leda 

till att föräldrarna inte kunde ställa frågor som de hade, att de fick en misstro till 

sjukvårdspersonalen och att de kände en oro för barnet (Björk et al., 2005; Hopia et al., 2005; 

Kästel et al., 2010).  

 

Föräldrar förväntade sig att få all information angående barnets sjukdom samt effekter av 

behandlingen och sjuksköterskan hade en stor roll i att föräldrarna hade kunskap om 

sjukdomen och behandlingen (Darcy et al., 2014; Hopia et al., 2005; Ringnér, Karlsson, & 

Hällgren- Graneheim, 2015). Föräldrarna önskade en total genomgång av varje provtagning 

och undersökning som barnet skulle genomgå. De ville även ha information om fördelar och 

nackdelar med respektive procedur och undersökning. Dessutom önskade föräldrarna 

information om olika strategier som de kunde använda för att hjälpa barnet må bättre. En bra 

information kunde hjälpa föräldrarna förbereda sig på om någon komplikation eller 

försämring skulle inträffa, och hur de ska hantera situationen (Darcy et al., 2014; Kerr, 

Harrison, Medves, Tranmer & Fitch, 2007). Föräldrar förväntade sig också att få information 

angående sociala frågor inom det vardagliga livet, som till exempel skola och 

rekommendationer om hur föräldrarna kunde fördela ansvaret inom familjen. Föräldrarna 

förväntade sig att sjuksköterskan kontaktade andra yrkesgrupper vid behov, så de kunde få 

svar på sina frågor (Ringnér et al., 2015). 

 

Strategier för att ge information till föräldrarna som har ett barn med cancer kunde vara att ge 

lite information i taget och berätta samma sak flera gånger vid olika tillfällen. Det 

uppskattades också att sjukvårdpersonalen gav både skriftlig och muntlig information (Björk 

et al., 2005; Kästel et al., 2010). Det var viktigt att sjuksköterskan tänker på hur och var de 

förmedlar informationen till föräldrarna. Föräldrar föredrog att informationen gavs på en lugn 

och avskild plats. Det var viktigt att visa empati och respekt, ibland var det också viktigt att 

kunna visa sina känslor (Kästel et al., 2010; Ringnér et al., 2015).   
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Stöd 

För att klara av den nya livssituationen som föräldrarna ställdes inför var det viktigt att de fick 

stöd från både sjukvårdspersonal och anhöriga (Wong & Chan, 2005). Att föräldrarna visste 

att det fanns personer i omgivningen som var villiga att stötta dem gjorde att de orkade 

fortsätta stötta barnet i sin kamp mot cancern (Benedetti et al., 2014). Sjuksköterskan var i 

många fall den som stod närmast patienten vilket gjorde att det var sjuksköterskan som kände 

barnet och föräldrarna bäst. Föräldrarna föredrog att fråga sjuksköterskan om barnets vård då 

de var mest bekant med barnet. Vissa frågor hade sjuksköterskan inte svar på men föräldrarna 

litade på att frågan togs vidare och att de tillslut skulle få svar. Ibland ställde föräldrar frågor 

som det inte fanns svar på, då uppskattade föräldrarna att personalen fanns där och kunde 

möta och bekräfta deras känslor (Kästel et al., 2010).  

 

De kategorier som föräldrarna främst behövde stöd med var känslor och information. När 

föräldrarna uttryckte att de behövde stöd känslomässigt menade de främst känslor som 

handlade om barnets sjukdom, till exempel att cancern skulle sprida sig eller att barnet skulle 

lida. Något som föräldrarna också funderade på var om de utgjorde ett tillräckligt stöd för 

barnet och det var ett område som föräldrarna uppskattade att de fick stöttning inom av 

sjukvårdspersonalen. Praktiska, fysiska och sociala problem önskade föräldrarna att 

sjuksköterska skulle förmedla vidare till andra vårdinstanser så de kunde får hjälp inom de 

områdena också (Kerr et al., 2007).  

 

En jobbig situation för föräldrarna var förflyttningen mellan avdelningen till hemmet då den 

öppna hälso- och sjukvården tog över kontakt och behandling av det sjuka barnet. Kontakten 

och stödet från sjukvårdspersonalen blev mindre och föräldrarna fick ta större ansvar själva. 

Föräldrarna upplevde att personalen på avdelningarna var bättre på att förklara och informera 

om barnets vård. I den öppna hälso- och sjukvården kände föräldrarna att de var tvungna att 

själva ta reda på information och de saknade den personliga kontakten, då det blev vanligare 

med telefonkontakt. Telefonkontakten kändes inte lika tillförlitligt och gjorde föräldrarna i 

högre grad oroliga angående deras barns behandling (Kästel et al., 2010).  

 

Vad föräldrar anser är sjuksköterskans ansvar  

Enligt föräldrarna hade sjuksköterskan ett ansvar att aktivt prata med dem angående hur de 

kände och mådde. Föräldrarna visade inte alltid sina svaga sidor utåt men behövde ändå prata 

om sina känslor. Föräldrarna menade att det var enklare som sjuksköterska att fråga 
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regelbundet om deras välmående än det var för föräldrarna att själva ta upp vad de tyckte var 

jobbigt och vad de behövde prata om. Enligt föräldrarna var det sjuksköterskans ansvar att de 

fick den hjälp de behövde (Hopia et al., 2005). Föräldrarna ansåg att det skulle finnas starka 

band till personalen på avdelningen så att föräldrarna kunde känna sig sedda och säkra i 

situationen. Om det inte fanns en bra kontakt mellan förälder och personal kunde det leda till 

känslor av ensamhet och övergivenhet hos föräldrarna (Björk et al ., 2005). Föräldrarna ansåg 

att en bra sjuksköterska var en sjuksköterska som fick barnet att känna sig trygg och säker i 

vårdsituationen (Darcy et al., 2014). När beslut skulle fattas angående barnets fortsatta vård 

ansåg föräldrarna att sjuksköterskan hade ett ansvar att hjälpa till, det kunde vara genom att ge 

råd och tips eller bara att finnas där för att prata igenom beslutet (Hopia et al., 2005).  

 

Föräldrarna ansåg att sjukvårdpersonalen hade svårt att ta konflikter med barnen, vilket gjorde 

att föräldrarna tvingades välja sida mellan barnet och sjukvårdspersonalen. Föräldrarna ansåg 

att det var personalens ansvar att ta konflikten med barnet angående smärtsamma procedurer. 

Enligt föräldrarna skulle de vara den säkra och trygga platsen som barnet kunde vända sig till 

i jobbiga situationer. Föräldrarna ville inte vara de som tvingade barnet att genomlida svåra 

situationer under vårdtiden (Darcy et al., 2014). 

 

Sjukvårdspersonal som var hjälpsamma och hängivna till familjen och det sjuka barnet gjorde 

att familjen kände sig tryggare. Genom att känna sig trygg och säker i situationen kunde det 

hjälpa föräldrarna att stötta barnet. Föräldrarna uppskattade positiv feedback och uppmuntran 

från sjuksköterskan då det gjorde föräldrarna säkrare i sitt stöd till barnet (Benedetti et al., 

2014; Hopia et al., 2005). När sjuksköterskan visade hängivenhet och vilja att lära känna 

barnet kunde föräldrarna unna sig egen tid utanför sjukhuset. De litade då på att 

sjuksköterskan kunde ta hand om barnet när de inte kunde eller hade orken att göra det själva 

(Hopia et al., 2005). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka föräldrars upplevelse av att ha ett barn som lider 

av cancer samt beskriva hur dessa föräldrar anser att sjuksköterskan på bästa sätt kan hjälpa 

dem under processen. I resultatet framgick det att alla regerade olika på barnets cancer och att 

det fanns många olika känslor som föräldrarna kunde uppleva, nästan alla beskrev dock att 

världen vändes upp och ned vid beskedet. Många föräldrar upplevde ett förändrat 
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föräldraskap, då de inte längre visste hur de skulle ta hand om sitt barn och kände sig osäkra 

på sin roll. För att hantera situationen beskrevs olika strategier. Ett cancerbesked gjorde det 

svårt att se framåt i tiden och deras vardag förändrades tvärt, då fokus efter ett cancerbesked 

låg på det sjuka barnets vård. Att en familjemedlem drabbas av cancer gjorde att de fick nya 

perspektiv och inte längre tog livet för givet. Det framgick också i resultatet att information 

var något föräldrarna upplevde som viktigt. Inte bara att de ville ha så mycket information 

som möjligt, utan också hur den förmedlades och vilken känsla sjukvårdspersonalen 

förmedlade den med. Sjuksköterskan är ofta den som står föräldrarna närmast på 

avdelningarna vilket innebär att de utgör ett stort stöd för dem. Föräldrarna upplevde att 

sjuksköterskan hade ett stort ansvar att prata och stötta dem i deras välmående under barnets 

sjukdom.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framgick det att föräldrarna kunde uppleva många olika känslor i samband med 

barnets cancer (Björk et al., 2005; Schweitzer et al., 2011). Alla reagerar olika och behöver 

olika stöd från sjuksköterskan. Därför är det viktigt för sjukvårdpersonal som möter föräldrar 

till barn med cancer att inte generalisera hur föräldrarna upplever situationen, då alla är unika 

individer och har olika behov inom hälso- och sjukvården (Kirkevold, 2000; Jones, 2012). 

Istället är det viktigt att möta dessa föräldrar beroende på deras reaktion och känslor. Viktigt 

att tänka på är dessutom att dessa olikheter kan bero på kulturella eller spirituella skillnader 

(Jones, 2012). Sjuksköterskor ingriper ofta i människors liv och för att ta hänsyn till 

föräldrarnas autonomi är det viktigt att utgångspunkten för vården ligger hos föräldrarna och 

barnet. Det är dem som ska definiera vad ett gott liv innebär (Arlebrink, 2006). Därför ska 

föräldrarnas känslor och autonomi bemötas utifrån den enskilde individen.  

 

Det upplevdes som viktigt för föräldrarna att veta att det fanns personer runt dem som hjälper 

till att stödja dem i den nya livssituationen (Benedetti et al., 2014). Då sjuksköterskan är den 

som har mest kontakt med familjen under vårdtiden får sjuksköterskorna en viktig roll (Kästel 

et al., 2010). Föräldrarna uppgav att det kan vara svårt att be om hjälp när de behövde stöd, 

och ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att regelbundet sätta sig ner och prata med 

familjen (Hopia et al., 2005). Enligt Hallström (2012) ska barnsjukvården vara 

familjefokuserad och sjuksköterskan ska arbeta utifrån det synsättet och se till hela familjens 

behov. Detta innebär att föräldrarnas välmående också spelar en stor roll för sjuksköterskan 

då det ingår i yrkesrollen att även stötta och hjälpa dem genom vårdtiden. Sjukhusmiljön är 
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ofta en ny miljö för föräldrarna och i vårdprocessen kunde föräldrarna känna att de inte längre 

var säkra på sin föräldraroll (Darcy et al., 2014; Hopia et al., 2005). Det är viktigt att 

sjuksköterskan stödjer föräldrarna att återigen bli trygga i deras föräldraskap så de känner att 

de fortfarande är experter på sina barn. Ygge (2004) beskriver att det är viktigt att föräldrarna 

blir sedda som föräldrar. Det är nödvändigt för sjuksköterskan att ta sig tid att informera och 

förklara samt bekräfta deras oro för att stärka föräldraskapet för att ge föräldrarna tillräckligt 

med stöd.  

 

Att sjuksköterskan arbetar efter den familjefokuserade vården är också viktigt vid information 

till föräldrarna. Detta på grund av att alla vill ha information på olika sätt och är olika insatta i 

vården sedan tidigare. Det gäller då att utgå från varje familj för att kunna leverera 

informationen på ett lämpligt sätt (Kilicarslan-Toruner & Akgun-Citak, 2012; Kästel et al., 

2010). Som sjuksköterska är du enligt svensk lag skyldig att informera både barn och 

föräldrar om vården (SFS:2014:821). Att informera innebär inte bara att berätta 

informationen, utan också se till att den verkligen når fram och är förståelig för både barnet 

och föräldrarna (Arlebrink, 2006). Återkommande i resultatet var att föräldrar förväntade sig 

tydlig och saklig information vid tillfällen som var passande (Björk et al., 2005; Hopia et al., 

2005; Kästel et al., 2010). Den vetenskapliga omvårdnadsteorin av Joyce Travelbee stärker att 

människor är unika individer som har olika erfarenheter i livet och därför behöver alla 

föräldrar anpassad information från sjuksköterskan för att lättare kunna ta del av vården och 

barnets hälsa. Teorin tar även upp att kommunikation är sjuksköterskan bästa redskap. En bra 

kommunikation och en individanpassad vård kan göra att föräldrarna känner sig trygga och 

som en del av barnets vård (Kirkevold, 2000). Travelbees teori kan ligga till grund för att 

föräldrar ska känna att sjuksköterskor underlättar deras individuella situation. Sjuksköterskor 

som arbetar med dessa familjer kan använda teorin som teoretiskt grund då att alla människor 

är olika och behöver vården och sjuksköterskans kunskap på olika sätt. 

 

Idag är den svenska barnsjukvården uppbyggd så att föräldrarna ständigt är närvarande under 

barnets behandling. Föräldrarnas närvaro har också visat sig vara viktig för det sjuka barnet, 

då tidigare forskning har visat att separation från föräldrarna har en skadlig påverkan på 

barnets utveckling (Hallström, 2012). Även om föräldrarna upplevde det som meningsfullt att 

vara närvarande under behandlingen kunde det i stor utsträckning påverka deras vardagliga liv 

negativt (Björk et al., 2009; Kars et al., 2008). Även fast det kan vara en påfrestande tid för 

föräldrarna är deras närvaro en viktig del för barnet, och då de flesta föräldrar vill det bästa 
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för sina barn är det en självklarhet att göra denna uppoffring (Benedetti et al., 2014). 

Föräldrarna tvingas vara sjukskriva under delar av barnets sjukdomstid och detta leder till 

ökade kostnader för samhället men även för föräldrarna själva, dock är det en nödvändig 

kostnad då barnet behöver sina föräldrars närvaro. 

 

Hallström (2012) beskriver att barnsjukvården i framtiden sannolikt kommer att fortsätta 

utvecklas så att de cancersjuka barnen inte behöver spendera lika mycket tid på sjukhusen 

utan att en större del av vården kommer att ske i hemmet. Om detta sker och föräldrarna 

spenderar mer tid med det sjuka barnet i hemmet kommer det att krävas att föräldrarna tar mer 

ansvar själva. För att föräldrarna ska kunna ta hand om sitt sjuka barn i hemmet krävs mycket 

utbildning och information om sjukdomen och behandlingen (Darcy et al., 2014). Föräldrarna 

upplevde ofta att sjukvårdspersonalen på avdelningarna var bra på att förklara och informera 

om barnets vård (Kästel et al., 2010) och föräldrarna kände ett starkt band till personalen där. 

På avdelningarna hjälpte personalen föräldrarna att känna sig sedda och säkra i den rådande 

situationen (Björk et al., 2005). I tidigare forskning har sjuksköterskor uttryckt att det kan 

vara utmanade att bemöta föräldrarna men också givande då de ofta får uppskattning. Att få 

uppskattning av föräldrarna kunde bidra till att sjuksköterskorna kände att de lyckats med sitt 

arbete (Klasen et al., 2012). Sjuksköterskor som jobbar inom barncancerområdet har många 

krav på sin yrkesprofession och har ett stort ansvar utanför det medicinska området. 

Uppskattningen sjuksköterskorna får från föräldrarna kan bidra till ett bättre bemötande 

gentemot föräldrarna, då sjuksköterskorna vill känna att de lyckats med sitt arbete.  

 

Föräldrarna upplever att när den öppna hälso- och sjukvården tar över ansvaret för barnet idag 

blir vården inte lika tillgänglig och föräldrarna kände sig i större utsträckning oroliga för deras 

barns behandling. Föräldrarna saknade den personliga kontakten med personalen (Kästel et 

al., 2010). Om den öppna hälso- och sjukvården tar över ansvaret allt mer kan föräldrarna 

förlora den trygga och stabila person som sjuksköterskan utgör med sin närvaro. Det tyder på 

att sjukvården måste utveckla sjukvården som bedrivs hemifrån för att föräldrarna ska känna 

att de har det stöd de behöver och känner sig trygga i situationen. För att föräldrarna ska klara 

av den situationen krävs det strategier som gör att sjuksköterskan kan förbli ett stöd även om 

närvaron inte finns i samma utsträckning. Om mer sjukvård skulle bedrivas i hemmet skulle 

det bli mindre belastning på sjukhusen och det skulle kunna leda till att de allra sjukaste får 

den bästa tillgängliga vården. Detta skulle kunna leda till att mer avancerad sjukvård kan 

bedrivs i hemmet vilket i sin tur leder till att personalen i hemsjukvården måste utbildas i den 
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typen av sjukvård och bemötande. Till en början skulle denna typ av sjukvård innebära en 

ökad kostnad för samhället, men för framtiden skulle kostnaderna kunna minska. Samtidigt 

kan barnets välbefinnande öka då de befinner sig i en bekant miljö och en bra hemsjukvård 

skulle även underlätta för föräldrarna (Socialstyrelsen, 2013). Det positiva med att barnet 

vårdas i hemmet är att familjen är samlad och de känner sig bekant med miljön som hemmet 

utgör (Björk et al., 2005). Dock kan vården i hemmet leda till att hemmet förlorar sin känsla 

av att vara ett hem (Darcy et al., 2014). Däremot skulle familjens helhet kunna betyda att 

föräldrarna orkar fortsätta stödja barnet och för familjen att de hittar nya rutiner i den 

förändrade vardagen (Björk et al., 2009).  

 

Barnsjukvården i Sverige idag inkluderar att vårda barnen samt bemöta deras föräldrar, därför 

är det viktigt för sjuksköterskan att kunna se till allas behov och välbefinnande, även fast 

barnet är i fokus (Hallström, 2012). Lidande är en naturlig känsla för föräldrar till barn med 

cancer, men lidandet är också unikt hos varje individ (Arman, 2013). En prövning för 

föräldraskapet var att se sitt barn lida, något som ofta skedde när barnet genomgick 

smärtsamma behandlingar (Björk et al. 2005). Därför är det viktigt som sjuksköterskan att 

lyssna och finnas där för föräldrarna, för att förstå just deras känslor och behov och även 

hjälpa dem att förstå barnens känslor och lidande. Föräldrarna menade att sjuksköterskan bär 

ett stort ansvar att uppmärksamma hur de känner och behovet de har av att prata. Därför är 

kommunikationen med föräldrarna viktig, för att kunna fånga upp och lindra lidandet hos dem 

(Hopia et al., 2005). Enligt godhetsprincipen ska sjuksköterskan låta föräldrarna konfronteras 

med verkligheten, det görs genom att ge all information angående barnets 

sjukdom. Informationen kan leda till starka känslor och då måste sjuksköterskan finnas där 

som stöd. Sjukvården arbetar alltid efter principen att göra gott, men även fast sjuksköterskor 

ofta arbetar eftre detta synsätt kan skador ske vid obetänksamhet. Patienter och anhöriga 

riskerar inte bara att skadas fysiskt men även psykiskt. Vid barncancersjukvård kan skadan 

ske då föräldrarna inte får tillräcklig information och inte får de stöd de behöver (Arlebrink, 

2006).  

 

Metoddiskussion 

Metoden i den utföra studien är en litteraturöversikt. Genom att göra litteraturöversikter 

undersöks vilken evidens som finns tillgänglig inom området. En litteraturöversikt görs för att 

sammanfatta och dela med sig av forskningen som finns (Polit & Beck, 2014). Då 

översiktssökningen visade att det fanns många artiklar inom studiens område valdes det att 
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sammanfatta en viss del av informationen som redan fanns tillgänglig, då det gav en större 

överblick av hur situationen för föräldrar till barn med cancer ser ut. Det ansågs vara en för 

utmanade uppgift att intervjua föräldrar till barn med cancer både känslomässigt och inom den 

tidsram som arbetet erhöll.  

 

För att få en överblick över hur forskningsläget såg ut inom det valda området gjordes en 

översiktssökning i de två olika databaserna PubMed och Cinahl. Utifrån översiktsökningen 

utformades sökord som vara relevanta under datainsamlingen. De sökord som sedan användes 

till datainsamlingen var relevanta då de gav en bred sökning och gav artiklar som var av 

betydelse för studiens syfte. Många olika sökningar gjordes då sökorden kombinerades i olika 

konstellationer, detta för att de mest relevanta artiklarna skulle inkluderas i studien. Mellan 

varje sökord användes termen “AND” för att de artiklar som kom upp vid sökningen skulle 

inrikta sig mer specifikt på studien syfte och frågeställningar. Då termen “AND” används 

avgränsas sökningen till att söka artiklar som alla innehåller sökorden man vill inkludera 

(SBU, 2014).  

 

Alla artiklar som inkluderades i studien skulle vara publicerade senast år 2005, detta för att få 

med de artiklar som var publicerade inom de närmsta åren, studiens syfte skulle besvaras, den 

skulle finns i tillgänglig i fulltext, ha ett abstract och språket i artikeln skulle vara på engelska 

eller svenska och att artiklarna var referentgranskade då en sakkunnig forskare opartiskt 

bedömt artikeln (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna användes för att inkludera 

relevanta artiklar i studien. Att en studie har många inklusionskriterier skulle dock kunna leda 

till att artiklar som varit av betydelse för studien exkluderades. Vid utformningen av en studie 

har författarna alltid ett etiskt ansvar och det är den enskildes uppgift att se till att forskningen 

som används är av god kvalitet (Codex, 2015). Artiklarna som inkluderas i en studie ska ha 

tillstånd från en etisk kommitté eller att de etiska övervägandena kan läsas om i artiklarna 

(Forsberg & Wengström, 2013). Därför har artiklarna som inkluderats i studien också haft ett 

tydligt etiskt godkännande. Då studien har ett syfte som inriktar sig på föräldrarnas syn var 

det många artiklar som föll bort, då de i större grad inriktade sig på sjukvårdspersonalens syn. 

Det tyder på att det behövs mer forskning inom de valda området.  

 

Av de 11 artiklar som ingår i resultatet är tio av artiklarna utförda enligt kvalitativ metod och 

en artikel har en mixad metod med både intervjuer och frågeformulär med öppna frågor. För 

att få ett mer generaliserbart resultat hade det varit fördelaktigt att ha med flera kvantitativa 
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studier i resultatet. Dock var studiens syfte och frågeställningar utformade efter en kvalitativ 

ansats, därför har merparten kvalitativa studier valts att användas till resultatet. Då artikeln 

med mixad metod hade öppna frågor till sina deltagare ansåg den lämplig att ta med i studiens 

resultat (Polit & Beck, 2012). 

 

De artiklar som valdes bort från studien hade antingen fel metod eller svarande inte på 

studiens syfte och frågeställningar. Artiklarna som passade in på inklusionskriterierna och 

svarade på syftet gick vidare till kvalitetsgranskning. Totalt genomgick 13 artiklar 

kvalitetsgranskningen och lästes i full text. Artiklarna granskades tillsammans av författarna 

för att gemensamt komma fram till rätt bedömning. Sex av artiklarna ansågs ha medel kvalitet 

och sju av artiklarna ansågs ha hög kvalitet. Två av artiklarna fick bedömningen låg kvalitet 

och exkluderades därför från studien. Då det var första gången för författarna att genomföra 

en kvalitetsgranskning med denna bedömningsmall, kan det ha påverkat artiklarnas 

kvalitetsgradering och därmed studiens resultat. En hög kvalitet på samtliga artiklar hade 

kunnat höja kvaliteten på resultatet. Då resultatet bygger på 11 artiklar med blandat medel och 

hög kvalitet skulle det kunnat göra att studiens validitet minskat.  

 

Fem av de 11 artiklarna som ingick i studiens resultat genomförde i Sverige och fyra 

genomfördes i länder där sjukvården kan jämföras med svensk barncancer sjukvård. Dessa 

länder var Nederländerna, Finland och Kanada. Ett högt antal artiklar som genomförts i 

Sverige och i länder som kan jämföras med Sverige gör att resultatet i högre grad kan 

överföras i den svenska praktiken. Två av artiklarna som ingick i studiens resultat kom från 

länder där man kan anta att vården inte ser lika ut som i Sverige. Den ena artikeln var gjord i 

Brasiliens landsbygd och den andra artikeln var gjord i Kina, i dessa artiklar var resultatet 

svårare att jämföra med den svenska barnsjukvården, vilket kan påverka resultatets 

överförbarhet. Det skulle kunna finnas olika synsätt på hur föräldrar i västvärlden och 

föräldrar i Kina och Brasilien ser på barnsjukvården och hur de vill bli bemötta av personalen. 

Artiklarna tog själva upp att deras resultat kunde vara svårt att överföra till västvärlden, dock 

ansågs resultatet användbart till studien och överförbart till den svenska vården.   

 

Eftersom barnsjukvården utvecklas mot att sjukvård allt mer bedrivs i hemmet är det viktigt 

med forskningen av hur föräldrarna upplever situationen av att vårda sitt barn i hemmet. 

Dessutom vore det intressant att undersöka vad föräldrarna upplever att de behöver för stöd 
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från hälso- och sjukvården för att kunna ta hand om och vårda sitt barn i hemmet samt hur de 

kan känna sig trygga i situationen.  

 

Klinisk implikation  

Sjuksköterskorna har en stor roll i barncancervården och är en av de professioner som möter 

det cancersjuka barnets föräldrar mest. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskorna har 

kunskap om hur de ska bemöta och stötta dessa föräldrar genom barnets behandling. Det är 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på föräldrarnas behov och känslor och därefter 

anpassar bemötandet utifrån detta. Studiens resultat visar att information är viktigt för 

föräldrarna i den förändrade vardagen. Detta gör det viktigt för sjuksköterskan att veta hur de 

ska förmedla information på ett individanpassat sätt för att föräldrarna ska få en större 

förståelse om situationen.  

 

Slutsats 

Föräldrarna upplevde att det är många känslor inblandade när deras barn drabbas av cancer. 

Även fast det är många starka känslor iblandade så är det svårt att förutse vilka känslor som 

kommer att upplevas. Alla människor är unika individer som reagerar på sina egna unika sätt. 

Föräldrarna upplevde att sjuksköterskan kan underlätta genom tydlig kommunikation och 

information. En viktig egenskap som föräldrarna anser att sjuksköterskan bör ha är förmågan 

att knyta ett band till familjerna för att kunna skapa en individanpassad vård. 
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Bilaga 2. Kvalitetsanalys  

Artikel 1. 

Referens  Wong, M Y-F. & Chan, S W-C. (2005). 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 

Databas PubMed 

Land  Kina  

Syfte  Syftet var att identifiera den känslomässiga påverkan av att ha ett 
barn med cancer och beskriva föräldrarnas copingmetoder under 
behandlingen.  

Metod  
Urval  
Design 
Bortfall  

Studien hade en fenomenologisk design och för att komma fram till 
resultatet användes kvalitativa intervjuer. Urvalet bestod av nio 
föräldrar som alla hade barn diagnostiserade med cancer, författarna 
redovisade inget bortfall.   

Resultat De kom fram till att föräldrarna går igenom 4 olika copingmetoder. 
Först kommer chock och förnekelse då föräldrarna känner många 
olika känslor och de beskriver att hjärnan blir blank då de först får 
veta diagnosen.  

Det andra stadiet som föräldrarna gick igenom var att de försökte ge 
situationen en mening. Någon vecka efter det fick diagnosen började 
föräldrarna acceptera situationen och barnets sjukdom, de började 
analysera situationen och problem som var för stora bröts ner i 
mindre problem.  

Det tredje stadiet var att föräldrarna konfronterade verkligheten. De 
accepterade verkligheten och deras öde, som de inte kan ändra på. 
De kom på strategier för att stödja barnet i sin sjukdom. Föräldrarna 
behövde själva också mycket stöd, från både familj och 
sjukvårdspersonal.  

Det fjärde stadiet gick ut på att skapa nya perspektiv. Föräldrarna 
uppgav att de försökte hitta positiva aspekter från situationen för att 
ersätta den förlust som de kände. Föräldrarna planerade fortfarande 
för framtiden med ett nytt tidsperspektiv.  

Vetenskapligkvalitet  Medel kvalitet 
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Artikel 2. 

Referens  Michel dos Santos Benedetti, G., Lúcia Garanhan, M. & Aparecida 
Sales, C. (2014). The treatment of childhood cancer: unvelling the 
experience of parents. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 
22(3), 425-431. doi: 10.1590/0104-1169.3264.2433 

Databas PubMed  

Land  Brasilien  

Syfte  Förstår föräldrars upplevelse av att ha ett barn med cancer som är 
under behandling.  

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

En kvalitativ design. Datainsamlingen skedde genom intervjuer med 
mammor och pappor till barn som var under cancerbehandling.  

Total ingick 13 föräldrar i studien. Bortfallet diskuteras inte i artikeln.  

Resultat När ett barn drabbas av cancer är det helt plötsligt svårt att se en 
framtid för det sjuke barnet. Även fast de tänkt tanken, var känslan att 
få cancerbeskedet overkligt och obeskrivligt. De nya livet kretsar 
kring barnets sjukdom och det kräver nya prioriteringar och 
uppoffringar från det gamla livet.  

I resultatet framkommer det att föräldrar uppskattar ett bra 
sjukvårdsteam som är hängivna och hjälpsamma. Det skapar en 
tryggare känsla och kan hjälpa en att fortsätta kämpa. Dock ansåg 
några av föräldrarna att det var lätt att hålla oro och stress inom sig, 
speciellt från sjukvårdspersonal. Det uppskattade ifall folk frågade hur 
de mådde.  

Vetenskapligkvalitet  Medel kvalitet  
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Artikel 3.  

Referens  Ringnér, A., Karlsson, S. & Hällgren Graneheim, U. (2015).  A 
person-centered intervention for providing information to parents of 
children with cancer. Experiences and effects. European Journal of 
oncology nursing 19(2015), 318-324. doi:10.1016/j.ejon.2014.10.012 
 

Databas Cinahl 

Land  Sverige 

Syfte  Beskriva upplevelsen föräldrar hade som deltog i en personcentrerad 
informations intervention.  

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

8 föräldrar till barn med cancer deltog i en interventionsstudie. För att 
utvärdera interventionen använde man kvalitativa intervjuer samt 
frågeformulär för att mäta föräldrarnas stressnivå. Bortfallet var 15 
personen, och studien pågick under 10 månader. 

Resultat Resultatet visade att föräldrar förväntade sig information angående 
behandling, effekterna och vad de kan förvänta sig i framtiden. 
Föräldrarna förväntade sig också att få information angående sociala 
frågor så som skolan, hur de skulle fördela ansvaret inom familjen. 
Föräldrarna önskade också att de skulle sitta på en lugn plats där de 
kunde ställa sina frågor. Föräldrarna ansåg att genom den person-
centrerade informationen kunde de få svar på deras praktiska frågor 
men också information som kunde hjälpa dem att planera för 
framtiden. Att det inte fanns några distraktioner under samtalet tyckte 
familjen var värdefullt. Dessa möten fungerade som en paus för 
föräldrarna som annars befann sig i den väldigt stressiga miljön som 
infinner sig på sjukhus. Föräldrarna ansåg att de fick information 
under dessa personcentrerade interventionerna som hade blivit 
bortglömd eller missad under samtal med den vanliga 
sjukvårdspersonalen som pratat lite i förbifarten.  

Sjuksköterskorna som utförde interventionen tyckte att dessa möten 
var värdefulla för föräldrarna för att ge de stöd och tröst. Att 
schemalägga en tid för samtalet var bra, och för att förbereda sig för 
mötet ville sjuksköterskan gärna ha en lista på ämnen som föräldrarna 
ville prata om så hon kunde förbereda sig. De ansåg också att dessa 
möten förbättrade dem i deras profession.  

Vetenskapligkvalitet  Hög kvalitet 
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Artikel 4.  

Referens  Hopia, H., Tomlinson, P., Paavilainen, E. & Åstedt-Kurki, P. (2005). 
Child in hospital: Family experiences and expectations of how nurse 
can promote family health. Journal of Clinical Nursing, 14, 212-222. 
doi: 10.1111/j.1365-2702.2005.01170.x 

Databas Chinahl  

Land  Finland  

Syfte  Personalens hälsofrämjande effekt på familjer som har barn som lider 
av cancer.  

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

En kvalitativ design. Insamlingen bestod av intervjuer med olika 
familjemedlemmar. Totalt antal deltagare var 82 personer. Bortfallet 
diskuteras inte i artikeln.  

Resultat  Föräldrarna upplevde att det behövde uppmuntran och stöd av 
sjukvårdspersonalen för att öka deras självförtroende och orka 
spendera tid på sjukhuset. Att ha ett barn med cancer skapar mycket 
känslor och det kände därför att det var viktigt att ha någon att prata 
med.  

Det ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att ta initiativ att prata 
med föräldrarna om hur de mådde och att det skull orka ta sig igenom 
barnets sjukdoms period. Även att hjälpa till och stötta föräldrar när 
jobbiga beslut behövdes tar, de uppskattade att sjukvårdspersonal gav 
råd och tips under behandlingen. En av de viktigaste punkterna 
föräldrarna tog upp var att informationen. De ville ha all information 
om deras barn och det skulle levereras på ett professionellt sätt.   

Vetenskapligkvalitet  Hög kvalitet.  
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Artikel 5.  

Referens  Kästel, A., Enskär, K. & Björk, O. (2010). Parents´ viwes on 
information in childhood cancer care. European Journal of 
Oncology Nursing, 15(2011), 290-295. 
doi:10.1016/j.ejon.2010.10.007 

Databas PubMed 

Land  Sverige  

Syfte  Att ta fram föräldrars upplevelse av information inom 
barnonkologin.   

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

En kvalitativ design. Datainsamling skedde genom intervjuer med 
föräldrar till barn som har Cancer, två syskon deltog även studien då 
pappan ej fanns i bilden. Totalt hade studien 17 deltagare. Bortfall 
diskuterades inte i artikeln.  

Resultat Föräldrarna uppskattade när det fanns tid när information skulle ges, 
detta gjorde att det kände sig mer bekväma i att ställa frågor. Även 
att informationen anpassar sig till varje enskild individ. Alla kan ta 
emot olika mycket information på en gång, detta tyckte föräldrarna 
att personalen skulle ta hänsyn till. Annars kan det leda till att 
föräldrarna missar viktigt information om sitt barns vård.  

De uppskattades ifall när personal gav både skriftlig och muntlig 
information till föräldrarna, då det blev lättare att ta in och förstå. 

De flesta som deltog i studien var nöjda med kommunikationen på 
sjukhuset men att det fortfarande kan förbättras. Dock var det 
många som kände att det var svårt att kommunicera i 
öppensjukvården och att det var mycket funderingar som inte fick 
svar på.  

Vetenskapligkvalitet  Medel kvalitet.  
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Artikel 6. 

Referens  Kars, M C., Duijnstee, M SH., Pool, A., JM van Delden, J. & 
Grypdonck, M HF. (2008). 	  Being there: parenting the child with 
acute lymphoblastic leukaemia. 	  Journal of Clinical Nursing 17, 
1553–1562. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02235.x 
 

Databas Cinahl 

Land  Nederländerna 

Syfte  Få insikt i föräldrarnas erfarenheter av att ta hand om ett barn med ALL. 

Metod  
Urval  
Design 
Bortfall  

En kvalitativ design 23 föräldrar intervjuades och författarna 
rapporterade ett bortfall på 3 personer. Barnet skulle inte ha håll på 
med behandlingen i mer än ett år för att föräldrarna skulle inkluderas.  
Författarna gjorde djupgående intervjuer med föräldrarna i två timmar 
under ett tillfälle.  

Resultat “Att vara där” innebär att barnen kan lita på att föräldrarna finns där för dem 
och att föräldrarna inte kommer svika barnen, och det var ett viktigt begrepp. 
Det är utgångpunkten för deras föräldraskap. Att vara där kommer som en 
reaktion på den existentiella krisen som kom då barnen blev diagnostiserade 
med cancer och därefter led av den tuffa behandlingen. Att vara där gav 
mening till deras föräldraskap då de tog hand om sitt barn samtidigt som de 
uppfyllde sina egna omvårdnadsbehov. Föräldrarna ansåg att vara där för 
barnet var det viktigaste och mest meningsfulla de kunde göra för sitt barn.  

Man kan dela upp begreppet “att vara där” i två kategorier, skydd och 
bevarande. Man skyddade barnet mot negativa influenser och de 
konsekvenser som följer en tuff cancerbehandling. Föräldrarna ville skapa 
trygghet och bekvämlighet för barnet och underlätta lidandet som barnet går 
igenom. Att bevara innebär att föräldrarna försöker uppmuntra barnet att 
hantera situationen och genomgå behandlingen för att barnet ska ha chans att 
överleva. Föräldrarna vill finnas där för barnet och visa barnet att de går 
igenom den här processen tillsammans. Föräldrarna börjar guida barnet i 
deras liv, för att underlätta situationen.  

Att vara där kan göra så att relationen blir fördjupad, att ha ett barn med 
leukemi gör så att föräldrarna tar sin roll som förälder på ett större allvar och 
vill maximera den upplevelsen. Det kan dock vara krävande att hela tiden 
vara där för barnet och känna barnet reaktioner på sjukdomen och 
behandlingen. Det kan bli svårt för föräldern att skilja på barnets känslor och 
sina egna känslor till slut. Att hela tiden vara tillgänglig för någon annan kan 
göra så att föräldern blir utbränd. 

Vetenskapligkvalitet  Hög kvalitet 
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Artikel 7. 

Referens  Björk, M., Wiebe, T. & Hallström I. (2005). Striving to survive: 
Families´ lived experiences when a child is diagnosed with cancer. 
Journal Of Pediatric Oncology Nursing, 22(5), 265-275. doi: 
10.1177/1043454205279303  

Databas CINAHL 

Land  Sverige 

Syfte  Beskriva föräldrars upplevelse att ha ett barn med Cancer.  

Metod  
Urval  
Design 
Bortfall  

En kvalitativdesign. Insamlingen bestod av intervjuer där 39 deltagare 
ingick. Totalt var det 10 familjer som inte ville delta i studien och blev 
bortfall.  

Resultat När en familjemedlem blir sjuk i cancer drabbas hela familjen och 
påverkar deras liv. Hela livet faller samman och fokus ligger nu på 
cancer behandlingen. Deras barns liv läggs i någon annans händer och 
som förälder måste du lita på hälso- och sjukvårdspersonalen. Syskon 
till de sjuka barnet var också tvungna att lämnas till andra anhöriga då 
det spenderade tid på sjukhuset, vilket fick dem att känna skuldkänslor.  

Att få ett cancerbesked inom familjen får en att inse att de kan hända 
alla och föräldrarna upplevde att det blev mer oroliga för sina andra 
barn och om det fanns något de kunde gjort för att förhindra sjukdomen.  

För att överleva och orka kämpa upplevde föräldrarna att de ganska 
snart efter beskedet behöver börja tänka positivt och hitta hopp för 
barnets bästa. De upplevde det jobbigt att se barnet lida under jobbiga 
procedurer på sjukhuset, men att det innerst inne visste att det var för 
barnets bästa.  Föräldrarna berättade hur jobbigt och svårt det var att ta 
in information. Att de uppskattade lugn och ro när beskeds gavs och att 
det gärna berättade flera gånger.  

Att snabbt hitta nya rutiner var viktigt för familjen men det gäller att ta 
ett steg i taget. Då mycket tid spenderas på sjukhuset eller isolerat för 
att det inte kan gå ut med barnen gör att det är lätt att känna sig ensam. 
Det upplevdes som bra att skapa straka band med personalen för att 
känna meningsfullhet, därför uppskattades inte stressad personal då det 
kunde få dem att känna sig i vägen och mer ensamma.  

Vetenskapligkvalitet  Hög kvalitet.  
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Artikel 8.  

Referens  Schweitzer, R., Griffitns, M. & Yates, P. (2011). Parental experience 
of childhood cancer using interpretative phenomenological analysis. 
Psychology health, 27(6), 704-720. doi: 
10.1080/08870446.2011.622379.  

Databas PubMed 

Land  Australien 

Syfte  Undersöka föräldrars upplevelse av att leva med ett barn som drabbats 
av cancer. 

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

En kvalitativ design som använt intervjuer som datainsamlingsmetod. 
Totalt ingick 11 mammor och pappor i studien. Varje deltagare 
intervjuades två gånger var. Bortfallet diskuteras inte i artikeln.  

Resultat Alla föräldrar regerar olika på ett cancerbesked och alla berättelser är 
unika. Ilska, stor sorg, chock är några känslor som föräldrarna kan 
känna medan vissa regerar med förnekelse. Dock sa nästan alla 
deltagare att beskedet av barnets cancer fick deras värld att vändas 
upp och ned.  

För att lättare hantera sjukdomen var de tvungna att tänka positiv och 
tänka bort tanken att barnet inte skulle överleva. Några menade också 
att det hjälpte att bli insatt i barnets vård för att få mer förståelse. Det 
varierade hur familjerna hittade stöd under cancersjukdomen, vissa 
vände sig till Gud, andra till vänner och familj och andra till sitt jobb.  

Efter ett cancerbesked prioriteras livet snabbt om. Det som känts 
viktigt innan, känns inte alls lika viktigt efter. Du tar bättre vara på din 
tid och vill fylla livet med så bra stunder som möjligt, då du inser att 
livet inte är för evigt.  

Cancern fick de flesta föräldrar att bli mer engagerad i att hjälpa andra 
i liknande situationer, med t.ex. insamlingar till sjukhuset osv.  

Vetenskapligkvalitet  Medel kvalitet. 
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Artikel 9.  

Referens  Darcy, L., Knutsson, S., Huus, K. & Enskär, K. (2014). The 
Everyday Life of the Young Child Shortly After Receiving a Cancer 
Diagnosis, From Both Children’s and Parent’s Perspectives. Cancer 
Nursing, 37(6), 445-456.  doi: 10.1097/NCC.0000000000000114 
 

Databas Cinahl 

Land  Sverige 

Syfte  Undersöka barn och föräldrars syn på hur cancer påverkar barnens 
hälsa och dagliga liv kort efter diagnosen.  

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

Studien hade en kvalitativ ansats med semi-strukturerade frågor. Det 
deltog 36 personer i studien (23 föräldrar) och 13 bortfall. Barnen 
skulle vara i åldrarna 1-6 år när de fick cancerdiagnosen. Data 
samlades in under en treårsperiod med sex månaders mellanrum 
mellan intervjuerna.  

 

Resultat Föräldrarna ansåg att de inte längre kände igen sitt barn. Livet i 
hemmet förändrades så att de skulle kunna ta hand om barnet 
hemifrån, vilket gjorde att hemkänslan förnedrades. De ansåg att de 
inte längre var expert på sitt barn vilket gjorde att de inte längre 
kände att de hade samma roll i föräldraskapet. Föräldrarna beskrev 
det som att de hela tiden lever sitt liv i chock och trauma, att de lever 
här och nu och att de hela tiden känner av en oro. De kände att de 
inte kunde planera in i framtiden.  

Sjuksköterskan hade en stor roll att hjälpa familjen förstå sjukdomen 
genom att berätta om sjukdomsförloppet och behandlingen. De 
hjälpte också barnen att prata om och förstå sin sjukdom genom att 
ge dem olika verktyg.  

Föräldrar uttryckte att de ville ha mer information för att de skulle 
bli bättre förberedda på biverkningar och vilka värsta tänkbara 
scenarion som skulle kunna inträffa, detta för att minimera känslan 
av att behandlingen är ett övergrepp.  

Barn interagerar bra med sjuksköterskor som bygger upp en relation 
med barnet och som gör barnet delaktig i vården. 

Vetenskapligkvalitet Hög kvalitet 
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Artikel 10. 

Referens  

 

Kerr, L. M. J., Harrison, M. B., Medves, J., Tranmer, J. E. & Fitch, 
M. I. (2007).  Understanding the Supportive Care Needs of Parents 
of Children With Cancer: An Approach to Local Needs Assessment. 
Journal of Pediatric Oncology Nursing, 24(5), 279-293. doi: 
10.1177/1043454207304907 
 

Databas Cinahl 

Land  Kanada 

Syfte  Syftet med denna studie var att göra en bedömning av stödjande 
vårdbehov hos föräldrar till barn med cancerdiagnos i en stad och 
landsbygd region i östra Ontario, Kanada. 

Metod  

Urval  

Design 

Bortfall  

Studien är utförd i Ontario, Kanada. Det var en undersökande, 
blandad metodstudie. I studien deltog 15 föräldrar i 
enkätundersökningen och sedan deltog 3 föräldrar som 
huvudinformanter i uppföljningsintervjuer, där man kunde fördjupa 
förståelsen för föräldrars behov. Studien hade 5 bortfall.  

 

Resultat De 2 kategorier som föräldrarna ansåg att de behövde mest stöd 
inom var känslomässigt stöd och information. Sedan kom det också 
fram att föräldrarna hade behov inom andliga, praktiska, fysiska och 
psykosociala kategorier.  

När föräldrarna pratade om känslomässigt stöd var det främst rädsla 
för att cancern skulle sprida sig, hantera den den smärta och lidande 
som cancern kan ge barnet, att tillståndet skulle förändras, att barnet 
skulle må dåligt och att de inte är tillräckligt för barnet.   

Vid informationsstöd vill föräldrarna ha en full genomgång av varje 
test och undersökning som barnet ska genomgå, de vill ha 
information om fördelarna och biverkningarna som olika procedurer 
kan ge och de vill ha information om saker som kan hjälpa barnet bli 
bra. Med det praktiska stödet menade föräldrarna att de vill ha hjälp 
med det finansiella. Inom det psykosociala kunde föräldrarna känna 
sig värdelösa och ville ha hjälp med det. Sömnproblem var en av de 
fysiska aspekterna som de ville ha hjälp med. Med de andliga 
behoven ville de hitta en mening i situationen.  

Vetenskapligkvalitet  Hög kvalitet 
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Databas Cinahl 

Land  Sverige 

Syfte  Att klargöra familjer som har barn med cancers erfarenheter under 
cancerbehandlingen.  

Metod  
Urval  
Design 
Bortfall  

En kvalitativ design som hade intervjuer som insamlingsmetod. Totalt 
deltog 26 personer i studien, ett fåtal av deltagarna var syskon och patienten 
medan största delen bestod av föräldrar till cancersjuka barn. Studien hade 
ett bortfall på 6 personer.  

Resultat Familjernas levda erfarenheter delades in i 3 olika teman:  
• Känsla av tomhet: Alla känslor i kroppen gjorde att föräldrarna ofta 

upplevde en tomhet. Det var jobbigt och ledsamt när folk runt omkring inte 
förstod deras nya livssituation. Livet byter fokus och den mesta tiden 
spenderas på sjukhuset med det sjuka barnet. Det var svårt att få tid för 
sina intressen och de andra familjemedlemmarna, vilket kunde ge dem 
skuldkänslor.  

• Förlorad familjetid: Då mycket tid spenderas på sjukhuset är det ofta 
familjen blir uppdelad. Föräldern hemma längtar efter dem på sjukhuset 
och de på sjukhuset längtar hem. Därför var det viktigt med kontakt eller 
besök för att det inte skulle bli allt för jobbigt.  

• Känsla av isolation och instängdhet: Då det sjuka barnet är 
infektionskänsligt kände föräldrarna sig instänga och låsta då det var svårt 
att komma ut och aktivera sig. De större sjukhusen kändes mindre 
instängda än de mindre lokala. Då de inte kunde träffa släkt och vänner 
lika ofta var det viktigt att personalen kände dem, då det var jobbigt att 
behöva träffa nya människor och berätta sin livshistoria för.  

• Försöka bevara det normala livet: Även fast barnet var sjuk kände det att 
de var viktigt att försöka bevara det normala livet så mycket som möjligt, 
att t.ex. jobba kunde hjälpa föräldrarna.  

• Att det blir experter på cancersjukdomen: Med tiden kände föräldrarna att 
det blev experter på barnets sjukdom. De lärde känna symtom och vad det 
skulle göra i olika situationer. Det var lättare att känna vad det kunde kräva 
från sjukvården.  

• Snabbt ändrade perspektiv på livet: Saker föräldrarna tidigare tagit för 
givet uppskattades efter cancerbeskedet. Snabbt förändrades perspektivet 
på livet och de fokuserade på att tänka positivt och se framåt i livet. De 
uppskattade också allt stöd det fått från anhöriga, då de insåg att det inte 
skulle tas förgivet.  

Vetenskapligkvalitet  Hög  

 


