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Abstrakt 

Bakgrund: I Sverige insjuknar ett barn i cancer nästan varje dag. Sveriges 

cancervård är världsledande och överlevnadsprocenten ligger på 85%. I låg- och 

medelinkomstländer där majoriteten av världens barn lever är överlevnaden inte 

lika hög. Anledningen till att överlevnaden i Sverige är hög beror främst på 

kunskap inom området samt bra förutsättningar gällande behandlingar. Syfte: 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka föräldrars upplevelser av att 

ha ett barn med cancer. Metod: Till studien användes en kvalitativ design där 13 

stycken vetenskapliga artiklar valdes ut som sedan analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i sex 

kategorier. Resultat: Studiens resultat visar att föräldrarna känner ett stort 

lidande relaterat till barnets sjukdom. Föräldrarna använde olika strategier för att 

klara av den svåra situationen. Något som hade stor betydelse för föräldrarnas 

välmående var stödet från omgivningen samt att de fått vara involvera i och blivit 

välinformerade om sjukdomsförloppet. Resultatet visar även att föräldrarna både 

hade positiva och negativa upplevelser från vården och vårdpersonalen. Det var 

många av familjerna som kände att efter lång tid på sjukhus var det svårt att hitta 

egna rutiner i hemmet. Samt att eftervården inte uppfyllde några av föräldrarnas 

behov. Slutsats: Föräldrarna upplever många olika känslor i samband med att 

deras barn får en cancerdiagnos. God kommunikation och anpassad information 

från vårdpersonalen är en god förutsättning för relationsskapande till föräldrarna. 

Relationsskapandet medför trygghet och tillit till vården som sedan föräldrarna 

överför till sina barn. Vidare forskning inom området med fokus på hur man som 

vårdpersonal bemöter föräldrar samt hur man stöttar dem krävs för att skapa 

bättre upplevelser. 

 

Nyckelord: Barncancer, Föräldrar, Kvalitativ litteraturstudie, Upplevelser. 
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Årligen drabbas drygt 300 barn och ungdomar (0–18 år) i Sverige av cancer. Detta innebär att 

nästan varje dag insjuknar ett barn i cancer (Barncancerfonden, 2017). Forskningen har gått 

framåt och nu visar statistik att överlevnaden för barn som drabbas av cancer har under en 

femårsperiod ökat från 80 till 85 procent i Sverige. Detta beror främst på att det idag finns 

mycket mer kunskap kring området vilket leder till säkrare diagnoser, bättre behandlingar och 

även en mindre risk för sena komplikationer (Barncancerfonden, 2019, s. 16–17). Även runt om 

i världen har överlevnaden i barncancer på senare år ökat markant. Anledningen till denna 

ökning är den moderna forskningen inom barncancer. För 30 år sedan var överlevnaden inte lika 

hög. Dock krävs det att det snabbt ställs en diagnos och att behandling påbörjas för att öka 

chansen för överlevnad (Force et al., 2019).  

I låg- och medelinkomstländer där majoriteten av världens barn lever är antalet överlevande vid 

barncancer inte lika hög som i Sverige. Detta tros vara kopplat till att dessa länder har en lägre 

standard gällande bland annat hygien vilket i sin tur kan leda till sjukdomar och allvarliga 

infektioner. Barn som drabbas av cancer har ett sämre immunförsvar. Har de dessutom andra 

sjukdomar eller infektioner är dödligheten vid cancer högre. Dessutom är människor i låg- och 

medelinkomstländer mer utsatta för allvarliga virussjukdomar som försämrar cancerprognosen 

ytterligare (Israels, Challinor, Howard & Harman-Arora, 2015).  

Det finns tre olika grupper som barncancerdiagnoserna vanligtvis delas in i. Grupperna är 

leukemier, hjärntumörer och andra solida tumörer. Leukemi är den vanligaste cancerdiagnosen 

hos barn. Det finns två olika varianter som ofta förekommer, akut lymfatisk leukemi (ALL) och 

akut myeloisk leukemi (AML) (Brayley, Stanton, Jenner & Paul, 2019). Vid leukemi är 

tillväxten av omogna vita blodkroppar avvikande hos barnet och dessa celler gör att den friska 

benmärgen inte fungerar normalt. Symtomen för leukemi kan lätt misstas för andra 

barnsjukdomar då dessa innefattar feber, trötthet, blekhet och ofta lättare att få blåmärken 

(Brayley et al., 2019). Hjärntumörer kan vara både godartade och elakartade. De två vanligaste 

hjärntumörerna är astrocytom samt medulloblastom. Symtomen varierar beroende på var 

tumören är belägen. Illamående, huvudvärk, balanssvårigheter, förlamning och epileptiska anfall 

är några exempel på symtom (Björk, 2016, s. 258). Solida tumörer numreras in i olika stadier. 

Stadie ett innebär att tumören inte har spridit sig. Det fjärde och sista stadiet innebär en 

omfattande spridning av tumörerna. Kännetecken vid solida tumörer är lokal svullnad som syns 

och även går att palpera. Även andra symtom kan tillkomma beroende på vilken kroppsdel 

tumören sitter på (Enskär, 1999, s. 12).  
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 När en vuxen människa drabbas av cancer är det ofta relaterad till livsstil och ålder men orsaken 

till varför barn och ungdomar drabbas av cancer är fortfarande oklar. Dock har vissa riskfaktorer 

upptäckts, och det har bland annat visat sig att det finns några få barncancerformer som är 

ärftliga. Retionoblastom som är en elakartad ögontumör är en av dessa som visat sig vara ärftlig. 

Andra riskfaktorer som har identifierats är bland annat joniserande strålning och vissa kemiska 

substanser. Men i det stora hela är det oklart vad som orsakar sjukdomen (Barncancerfonden, 

2017).  

Idag är cancerbehandling för barn tuff och aggressiv. Behandlingen är även påfrestande för de 

runt omkring då den ger barnet mycket biverkningar. Exempel på biverkningar i samband med 

behandling kan vara illamående, smärta och trötthet. Hos vårdpersonalen finns en medvetenhet 

om dessa biverkningar som uppstår och därför är det högt prioriterat att symtomlindra dessa 

under behandlingens gång (Antill-Keener, 2018).    

När barn är inneliggande på sjukhus och det är mycket nytt och okänt omkring dem behöver de 

sina föräldrars närvaro och trygghet. Hela situationen med att vara på sjukhus och det runtikring 

kan skapa rädsla och ett stort obehag hos barnen. Därför är det viktigt att de har sin familj 

närvarande. För att skapa en tryggare miljö för det sjuka barnet kan föräldrarna ta med 

personliga saker hemifrån såsom gosedjur, favoritbok eller en egen kudde. Detta kan göra 

sjukhusvistelsen lättare (Radell & Bredlöv, 2015, s. 177). Något som också kan göra situationen 

lättare för det sjuka barnet är om föräldrarna vågar visa känslor, vågar visa att hen är ledsen. 

Många föräldrar väljer nämligen att trycka undan sina egna känslor när ens barn blir allvarligt 

sjukt i syfte att skydda dem. Att visa sig sårbar är en viktig del i bearbetningen för både föräldrar 

och det sjuka barnet. Dessutom kan barnet våga visa sina känslor och berätta om vad hen känner 

om hen ser att föräldrarna gör samma sak (Radell & Bredlöv, 2015, s. 177). 

När ett barn drabbas av cancer är det viktigt att inte glömma bort att även eventuella syskon och 

föräldrar drabbas. Det är viktigt att komma ihåg att syskonen har behov som måste tillgodoses 

och att föräldrarna kan behöva mycket hjälp och stöd för att orka ta hand om hela familjen. Livet 

pausas inte bara för att någon blir sjuk utan livspusslet måste fås ihop ändå (Björk, 2015, s. 262–

263). Raveis, Pretter & Carrero (2010) menar att cancerdiagnosen gör att familjen ställs inför 

stora psykosociala utmaningar samt tvingas hantera ovissheten som sjukdomen medför. 

Diagnosen gör att hela familjen måste anpassa sig efter den sjukes behov och allt vad sjukdomen 

innebär. 
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Att spendera mycket av sin tid på sjukhus är en stor omställning och enormt påfrestande för 

föräldrar och eventuella syskon. Som vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om vikten av 

att använda ett särskilt förhållningssätt för att bemöta en familj i kris på rätt sätt. Detta för att 

kunna stödja och hjälpa på bästa sätt. Radell och Bredlöv (2015, s.178) skriver att det framförallt 

gäller att vara lyhörd för hur de olika familjemedlemmarna fungerar och vilka behov de har. 

Varje individ kräver stöd på olika sätt och alla hanterar samt bearbetar krissituationer olika. Den 

allra viktigaste uppgiften är att vara närvarande, att bara finnas där och lyssna utan att ge en 

massa tips och råd. Att låta dem prata av sig är en viktig del i bearbetningen av sorgen. Vad 

gäller eventuella syskon är det viktigt att de också får vara nära sin sjuke bror eller syster. Barn 

ställer ofta många frågor. Oavsett ålder på barnet är det viktigt att som vårdpersonal försöka 

besvara dessa frågor så sanningsenligt och konkret som möjligt. Det är omöjligt att veta hur en 

person i chock eller kris kommer agera. Därför är det viktigt att som vårdpersonal ha en bred 

kunskap kring bemötande i olika situationer för att kunna ge bästa möjliga stöd (Radell & 

Bredlöv, 2015, s. 178).  

Inom hälso- och sjukvården praktiseras familjefokuserad omvårdnad. Detta innebär att hela 

familjen ses som en gemenskap samt att vården fokuserar på hela familjens upplevelser av den 

rådande situationen. En familj är ett begrepp som ser olika ut för olika personer. Definitionen av 

familj är en självdefinierad grupp av personer, som inte behöver vara av blodsband, som bestämt 

sig för att vara en familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017, s. 29). Det finns två olika sätt att 

se på familjecentrerad omvårdnad. Det ena sättet är att familjen ses som en enhet och att vården 

bedrivs genom hela familjen. Denna typ kallas för familjecentrerad omvårdnad. Det andra 

synsättet är familjerelaterad omvårdnad vilket innebär att den primära omvårdnaden riktas mot 

patienten men samtidigt tas hänsyn till patientens sociala sammanhang samt deras behov av stöd 

(Hallström, 2016, s. 27).  

I den svenska hälso- och sjukvården är familjemedlemmar en stor resurs. Anhöriga är en stor 

resurs då de kan agera som exempelvis informationskälla eller vara av stort stöd för patienten. 

När vården förflyttas till hemmet så förväntas anhöriga hjälpa till. Forskningsstudier enligt 

Svensk sjuksköterskeförening, 2015, påvisar att familjemedlemmar känner sig utmattade 

relaterat till allt ansvar de får när vården sköts i hemmet. Detta resulterar i att vårdandet av 

familjemedlemmen blir en börda. Svensk sjuksköterskeförening, 2015, beskriver att detta kan 

innebära att sjukvårdens förhållningssätt inte är tillfredsställande gällande familjer. Att möta 

familjen som en enhet bidrar till att familjen blir mer delaktig samt att alla resurser tas i 

beaktande (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). 
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För att få kunskap om föräldrars situation och upplevelser av att ha ett barn med cancer kommer 

detta examensarbete fokusera på att belysa föräldrarnas upplevelser för att bredda förståelsen för 

vad dessa föräldrar går igenom. Som sjuksköterska är det viktigt att ha  kunskap om hur 

föräldrar upplever det att ha ett barn med cancer och på så sätt kunna ge dem stöd utifrån deras 

behov.   

Syftet var att undersöka föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer. 

 

Metod  

Denna studie är en kvalitativ litteraturstudie med ett inifrånperspektiv för att kunna beskriva 

föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer. Vid av en kvalitativ studiedesign fördjupar 

man sig i människors upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2012, s.130). Valda 

vetenskapliga artiklar analyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.  

 

Litteratursökning  

Initialt gjordes pilotsökningar på ämnet i databaserna Pubmed samt Cinahl för att se om det 

fanns tillräckligt med forskning att ta del av till arbetet. Efter detta genomfördes den fullständiga 

litteratursökningen genom databasen Cinahl då sökningen här genererade fler träffar än Pubmed 

samt kändes mest relevant för ämnet. Cinahl är en databas som främst riktar in sig på tidskrifter 

samt böcker med inriktning på hälso-och vårdvetenskap (Backman, 2008, s. 193). 

Informationssökningen genomfördes med hjälp av “Cinahl headings” i kombination med 

fritextsökning av orden: Parents, experience, childhood cancer, narratives, neoplasms samt 

cancer diagnosis. Inledningsvis söktes orden var för sig genom olika följdkombinationer för att 

slutligen sökas med hjälp av booleska operatorer AND samt OR. Booleska operatorer används 

för att antingen göra en sökning bredare eller smalna av en sökning till mer specifika träffar 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016, s.72–73). 

Begränsningar som användes i samband med de slutgiltiga sökningarna var peer review, full text 

samt år 2009–2019. Tidsspannen valdes då författarna ville ha så aktuell forskning som möjligt. 

Därför var exklusionskriterier studier som var äldre än 10 år gamla. Inklusionskriterier för 

studien var föräldrar med barn som hade eller hade haft barncancer. När den systematiska 

litteratursökningen genomförts lästes titlar och abstrakt igenom på samtliga artiklar i de olika 
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sökningarnas sista steg. Detta gjordes för att inte välja bort artiklar endast baserat på deras titel. 

Sammanlagt läste författarna 158 titlar och abstrakt i studien. Artiklar där barn gått bort på grund 

av cancer samt artiklar som inte svarade på studiens syfte exkluderades. Men övriga artiklar 

sparades för noggrannare läsning och slutligen valdes 25 artiklar ut för kvalitetsgranskning. Den 

systematiska litteratursökningen presenteras nedan i Tabell 1.   

 

Tabell 1. Litteratursökning 

CINAHL 2019-09-19. Begränsningar: peer review & år 2009–2019. 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda artiklar 

1 CH Neoplasms* 477 455  

2 FT Cancer diagnosis 16 717  

3  1 OR 2 481 411  

4 CH Parents 82 606  

5 CH Narratives* 16 012  

6  3 AND 4 AND 5 24                   7 

CINAHL 2019-09-09. Begränsningar: peer review, full text & år 2009–2019. 

    

1 CH Parents 82 302  

2 FT Experience 299 348  

3 FT Cancer diagnosis 16 654  

4  1 AND 2 AND 3 55 3 

 

CINAHL 2019-09-09. Begränsningar: peer review, full text & år 2009–2019.  

  

1 CH Parents 82 302  

2 FT Experience 299 348  

3 FT Childhood cancer 4788  

4  1 AND 2 AND 3 79 15 
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Kvalitetsgranskning av artiklar  

Efter att relevanta artiklar för syftet valts ut kvalitetsgranskades de enligt SBU:s 

granskningsmall. Denna mall används för artiklar med kvalitativ forskningsmetodik kring 

patienters upplevelser. Granskningsmallen består av fem stycken huvudkategorier; syfte, urval, 

datainsamling, analys och resultat med olika frågor relevanta för varje kategori. Det finns totalt 

21 frågor i mallen att besvara med ja, nej, oklart eller ej tillämpligt (SBU, 2017, bilaga 5). När 

alla frågor är besvarade räknas poängen ihop för att kunna bedöma kvalitén på respektive artikel. 

För varje ja-svar får man ett poäng och för nej eller oklart svar får man noll poäng. Vid ej 

tillämpligt svar stryks frågan. När poängen räknats ihop omvandlas dem till procent istället för 

att gradera kvalitén på artiklarna. En artikel med 80–100% har hög kvalitét, en artikel med 70–

79% har medel kvalitét och en artikel med 60–69% har låg kvalitét (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006, s. 96). Vid kvalitetsgranskning av våra 25 valda artiklar var det 12 stycken 

som valdes bort eftersom de inte höll medel eller hög kvalité som eftersträvades av oss. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna presenteras i Tabell 2.  

 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av studie 

 

Deltagare 

 

Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 

 

Huvudfynd 

 

Kvalitet  

 

      

Aburn & 

Gott/2014/ 

Nya Zeeland 

 

Kvalitativ 12 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Föräldrarna hade svårt att ta in 

att deras barn blivit sjukt i 

cancer, de var i chock och 

informationen de fick gick inte 

att smälta.  

 

Medel 

Bally et 

al./2014/ 

Kanada 

 

Kvalitativ 16 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Det lades mycket fokus på det 

sjuka barnet och övriga 

familjemedlemmar kom i andra 

hand och bortprioriterades.   

 

 

Hög 

 

  



8 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 
 

Huvudfynd 
 

Kvalitet  
 

Conway et al. 

/2017/ USA 

 

Kvalitativ  50 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Föräldrarna betonar hur viktigt 

det är att känna hopp under 

barnens behandlingar. Hoppet 

ökade när vårdpersonal var 

närvarande och lyckades föra 

över ett positivt synsätt till 

föräldrarna.  

 

Hög 

Darcy/2019/ 

USA 

Kvalitativ 13 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

 

Föräldrarna känner ett stort 

behov av att skydda sina barn 

och känner även en stor oro 

kring att livet aldrig kommer bli 

som förut igen. Svårt att 

acceptera händelseförloppet.  

 

Hög 

Darcy et al. 

/2014/ 

Sverige  

 

Kvalitativ 36 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys  

Föräldrarna upplever att barnen 

personlighetsförändras mycket. 

Föräldrarna måste få lov att vara 

ett stöd för barnen utan att 

behöva ta viktiga beslut över 

huvudet på dem. 

  

Hög 

Fletcher/ 

2010/Kanada 

Kvalitativ 9 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

 

Föräldrarna känner att vägen till 

barnens diagnos varit onödigt 

lång. Hade deras oro tagits på 

allvar direkt hade känslor som 

otillräcklighet och hopplöshet 

inte behövts kännas.  

 

Hög 

Jyothi-

Cornelio et al. 

/ 

2016/Indien 

 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Föräldrarna drabbas av en stor 

sorg då deras barn blir sjukt i 

cancer, livet vänds upp och ner 

och familjerna blir mer 

distanserade från det sociala 

livet. 

 

Hög 

Kouri et al. 

/2013/ 

Libanon 

 

Kvalitativ  12 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Hela familjen hamnar i chock 

efter diagnosen och hela livet 

vänds upp och ner. Framtiden är 

oviss.  

  

Hög 

Lindahl- 

Norberg & 

Steneby/ 

2009/ Sverige 

 

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

 

Föräldrarna i studien drabbas av 

existentiella frågor när deras 

barn drabbas av cancer. De får 

inte tillräckligt med stöd eller 

information från vårdpersonal. 

 

Hög 
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Forts. Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=13) 

Författare/ 

År/Land 

Typ av studie 
 

Deltagare 
 

Metod 

(Datainsamling/ 

analys) 
 

Huvudfynd 
 

Kvalitet  
 

Mckenzie & 

Curle/2012/ 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 11 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Föräldrarna drabbas av en typ 

av identitetskris. Vad är deras 

roll som förälder i det här? De 

försöker anpassa sig men 

behöver stöd i att kunna hantera 

det okända och att kunna få 

ventilera sina känslor med 

någon som förstår.  

 

Hög 

Muskat et al. 

/2017/ 

Kanada 

 

Kvalitativ 17 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Mödrarna i studien delades efter 

intervju in i olika grupper. En 

grupp där man dolde sina 

känslor för barnen och försökte 

vara positiva. Samt en grupp där 

fokus låg på att skydda sitt barn 

och ifrågasätta alla behandlingar 

och beslut som togs kring 

barnet. 

 

Medel 

Popp et al. / 

2015/USA 

 

Kvalitativ 50 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

Många föräldrar kände sig 

känslomässigt avtrubbade och 

undrade varför detta hände just 

dem. De föräldrar som inte 

lyckats acceptera diagnosen 

kände en lägre hoppfullhet 

kring ett tillfrisknande.  

 

Medel 

Stewart et al. 

/2012/ USA 

 

Kvalitativ 28 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

innehållsanalys 

 

Föräldrarna tyckte det var 

jobbigt med mycket ansvar. Det 

var deras ansvar att fatta rätt 

beslut för det sjuka barnet trots 

att de inte kände att de hade all 

information som krävs kring 

sjukdomen.  

 

Hög 

 

Analys  

Analysarbetet i studien genomfördes med av en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

då studiens syfte var att undersöka upplevelser. Graneheim och Lundman (2004) beskriver i sin 

metodartikel analysprocessens olika steg som litteraturstudiens författare utgått efter. Vid en 

kvalitativ innehållsanalys finns alternativet att beskriva eller tolka textinnehållet på olika nivåer. 

I det manifesta innehållet finns ingen egen värdering eller tolkning av data, författarna utgår 

ifrån det som faktiskt står i texten (Danielson, 2012, s. 336). 
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Analysprocessen i studien påbörjades genom att läsa samtliga artiklars resultat flertalet gånger 

för att få helhetskänsla av texten. Därefter extraherades textenheter som svarade på studiens 

syfte (Graneheim & Lundman, 2004). En textenhet är en kombination av ord och/eller meningar 

som beskriver upplevelser. Efter att textenheterna extraherats översattes texterna från engelska 

till svenska samt kondenserades. Kondensering innebär som Graneheim & Lundman (2004) 

beskriver att man förkortar ner textenheterna så endast det väsentliga i upplevelsen framkommer 

och kärnan i texten blir framträdande. Processen efter kallas abstraktion då de kondenserade 

enheterna sorteras efter gemensamma upplevelser. Dessa kodas samt bildar kategorier till det 

slutgiltiga resultatet. Denna bearbetning från kondensering till abstraktion utfördes på alla 

studiens 225 textenheter. 

Kategorier är en grupp med innehåll som har ett gemensamt budskap och kategoriseringen är en 

central del i kvalitativ innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska data som 

svarar på syftet inte exkluderas eller passa in i fler än en kategori. De textenheter som beskrev 

liknande upplevelser grupperades och bildade egna kategorier. Denna kategoriseringsprocess 

innefattar flera olika steg där mindre subkategorier slutligen bildar slutkategorierna som används 

i resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriseringen i denna studie genomfördes i fyra 

olika steg. I första steget bildades subkategorier som bestod av sammanförda meningsenheter 

med liknande innehåll. I steg två och tre breddades kategorierna för att fler upplevelser skulle 

kunna passa under samma del. I det slutgiltiga steget sammanfördes subkategorierna till sex 

stycken huvudkategorier som svarade på studiens syfte. För att säkerställa att inga egna 

tolkningar av textenheterna har gjorts läste författarna flertalet gånger igenom originalkällorna 

och jämförde denna med uttagna data. 
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Resultat 
 

Innehållsanalysen resulterade i sex huvudkategorier som alla svarar på studiens syfte. Översikt 

av kategorierna presenteras i Tabell 3. Samtliga kategorier har en beskrivande brödtext varvat 

med citat från originaltexten.  

 

Tabell 3. Översikt av slutkategorier (n=6) 

Kategorier 

Att känna lidande och lära sig hantera förändringar  
Att positiv inställning och hopp ökar föräldrarnas hanterbarhet 
Att omgivningens stöd har stor betydelse och att sjukdomen för familjen närmare varandra 
Att information utifrån sitt behov är av stor vikt 
Att känna ambivalens kring vården och vårdpersonalen  
Att känna sig övergiven och kluven i sina känslor efter behandling 

 

Att känna lidande och lära sig hantera förändringar  

När ett barn drabbas av cancer vänds livet upp och ner för hela familjen (Darcy, 2019; Khoury, 

Huijer & Doumit, 2013). Det invanda familjelivet förändras i samma sekund som diagnosen 

meddelas. Föräldrarna till barnet försätts i en situation som för många är den värsta tänkbara 

mardrömmen (Fletcher, 2010). Att få ett besked som ingen förälder vill få beskrivs som 

betungande och chockartat för föräldrar. Detta chocktillstånd gör det svårt att förstå samt 

mottaga information om barnets diagnos samtidigt som en känsla av total hjälplöshet infinner sig 

hos föräldrarna. Det är svårt att som förälder inte kunna hjälpa sitt barn vid sjukdomen (Khoury 

et al., 2013; Popp, Conway & Pantaleao, 2015). 

“We thought he just sprained his ankle but after a couple of weeks we realized it was 

maybe something else. When the word ‘cancer’ was brought up I was shocked and 

overwhelmed but these are the cards we have been dealt” (Popp et al., 2015). 

“When I knew, I was like in a shock, it was too blunt,- You are not prepared … The worst 

thing in this disease is that mothers cannot do anything” (Khoury et al., 2013). 

Föräldrar känner det yttersta ansvaret över sina barn och att det är de som ska vara barnets 

beskyddare när barnet råkar illa ut. Många av föräldrarna uttryckte att de kände stor skuld över 

att deras barn drabbats av cancer samt funderade mycket på om det funnits något de hade kunnat 
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göra för att undvika sjukdomen (Bishop, Stedmon & Dallos, 2015; Jyothi-Cornelio, Nayak & 

George 2016; Khoury et al., 2013). 

“I did go through all the ‘what have I done?’, ‘is it something that I’ve done’, ‘is it 

something I fed her?” (Bishop et al., 2015). 

Föräldrars hälsa påverkades. Rädsla, oro och ångest var nära relaterat till den hjälplöshet de 

kände. De föräldrar som befann sig i ett partnerskap upplevde att relationen påverkades negativt 

av barnets sjukdom. Att partnerna hanterade den stressiga situationen olika medförde konflikter 

(Bally et al., 2014). Det ansvar som föräldrarna tog på sig i samband med barnets sjukdom var 

mycket stort, och kanske lite överväldigande för föräldrarna i vissa sammanhang. Ansvaret 

innefattade bland annat att som förälder vara uppmärksam på minsta lilla förändring i beteendet 

hos barnet samt att vara drivande i barnets inlärning och rehabilitering. Detta gav konsekvenser 

som depression och utmattning hos många av föräldrarna (Bally et al., 2014; Fletcher, 2010; 

Lindahl-Norberg & Steneby, 2009).  

“My health suffered. I couldn’t sleep. I didn’t have the time to be physically active even 

though I had a gym membership. Not only that but I was too completely drained to be 

physically active. I was depressed, secluded, extremely tired” (Fletcher, 2010). 

Många upplevde att det var påfrestande att inte kunna utöva sin föräldraroll fullt ut. Att inte 

kunna skydda sitt barn gentemot sjukdomen men att inte heller kunna trösta och finnas vid 

barnets sida vid olika undersökningar på sjukhuset var väldigt jobbigt (Darcy, 2019). Känslan av 

att vilja fly eller försöka förneka den allvarliga situationen var framträdande hos vissa av 

föräldrarna (Stewart, Pyke-Grimm & Kelly, 2012). Den betungande perioden fick några av 

föräldrarna att känna hopplöshet gentemot sina egna liv, och dem kände för att ge upp. Att se sitt 

barn lida samt ovissheten om sjukdomens prognos gjorde att livet inte kändes värt att leva 

(Jyothi-Cornelio et al., 2016). 

“Sometimes I feel like ending my life. But, if I end only, I will go others will remain. If 

my daughter and I go, then my son will remain. All others will suffer because of me” 

(Jyothi-Cornelio et al., 2016). 

Föräldrarna uttryckte känslor av att inte känna igen sitt barn från den första stunden då 

behandlingen påbörjades. Skillnader märktes framförallt på barnets humör och energinivå. Från 

att ha varit ett livfullt barn med spring i benen och ett ständigt glatt humör, till ett barn som 
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vilade hela dagar utan tillstymmelse till glädje i blicken. Denna upplevelse var svår för 

föräldrarna att hantera och gjorde att när de pratade om barnet refererade de till barnet före 

diagnosen och barnet efter diagnosen (Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014).  

Sorgen över att ha förlorat ett friskt barn var en konstant kamp i processen att komma tillbaka 

till ett normalt liv igen (Darcy, 2019). Föräldrarna upplevde bland annat minnessvårigheter hos 

sina barn och detta medförde att vardagssysslor tog längre tid än vad de tidigare brukat göra och 

att det därför krävdes mer planering. Detta kändes enerverande och blev till en stor börda för 

föräldrarna (Lindahl-Norberg & Steneby, 2009).  

Det beskrevs att föräldrarna ofta blev överbeskyddande gentemot det sjuka barnet (Darcy, 2019: 

Lindahl-Norberg & Steneby, 2009; Stewart et al., 2012). Föräldrarna upplevde att de var extra 

överbeskyddande för att de hade svårt att utföra sitt föräldraskap på samma sätt som innan 

barnet fick sjukdomen. Sträng uppfostran var svårt att genomföra när de upplevde sitt barn må 

dåligt (Darcy, 2019; Lindahl-Norberg & Steneby, 2009; Stewart et al., 2012). Att skämma bort 

barnet var därför vanligare än att kräva någon ansträngning från barnets sida (Lindahl-Norberg 

& Steneby, 2009). Föräldrarna upplevde även att syskon till det sjuka barnet ofta 

bortprioriterades på grund av tidsbrist eller eftersom man ansåg att det sjuka barnet hade ett 

större behov av att ha en förälders närvaro (Bally et al., 2014; Lindahl-Norberg & Steneby, 

2009).  

“You know, when you have a sick child, they have to bear such an awful lot, and you do 

all you can for them when it’s possible. So of course he gets a little spoiled” (Lindahl-

Norberg & Steneby, 2009).  

Föräldrarna beskrev en konstant oro för det cancerdrabbade barnet och denna oro upplevdes 

även efter behandling när barnet friskförklarats.  Det spelade heller ingen roll hur lång tid som 

gått sedan barnet friskförklarats, rädslan för återfall fanns fortfarande där (Lindahl-Norberg & 

Steneby, 2009). Många av föräldrarna intygade att rädslan för återfall alltid skulle finnas där, 

men att de positiva känslorna över barnets överlevnad samexisterade med denna rädsla (Muskat 

et al., 2017). Rädslan för att barnet skulle dö var påtaglig hos vissa av föräldrarna, främst på 

grund av kunskapsbrist men även omgivningens negativa syn på sjukdomen. Längre in i 

sjukdomsbilden dämpades rädslan något efter inhämtad kunskap om prognos och behandling 

(Aburn & Gott, 2014).  
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“My biggest fear, as I say, was that my son was dying, I thought my son was dying, and I 

didn’t know that there was any real hope” (Aburn & Gott, 2014). 

Föräldrarna upplevde framtiden som ångestladdad. Det fanns mycket ovisshet och oro hur 

framtiden skulle komma att se ut. Mycket av denna oro handlade om huruvida eventuella 

komplikationer från sjukdomen skulle komma att påverka barnet i ett senare skede. Det fanns 

mycket funderingar om sjukdomen skulle innebära svårigheter för barnet eller om hen skulle ha 

samma valmöjligheter och förutsättningar som någon annan gällande exempelvis utbildning och 

karriär eller levnadssätt (Jyothi-Cornelio et al., 2016; Khoury et al., 2013; Lindahl-Norberg & 

Steneby, 2009). McKenzie och Curle (2012) beskriver att många föräldrar försöker ta ett steg i 

taget och inte tänka för mycket på framtiden i ett försök att minska sin oro.  

“I am scared, scared of tomorrow. ... Hopefully things would be ok but I am fearful from 

the future” (Khoury et al., 2013).  

 

Att positiv inställning och hopp ökar föräldrarnas hanterbarhet 

 

Föräldrarna beskrev att en viktig del i hanteringen av att barnet drabbats av cancer var att 

försöka hålla hoppet uppe och tänka positivt på framtiden. Den positiva inställningen gjorde det 

lättare för föräldrarna att försöka bearbeta och acceptera situationen. Det upplevdes svårt att 

förhindra negativa känslor och tankar, men föräldrarna försökte trycka undan och blunda för 

dessa känslor genom att övertyga sig själva om att utfallet av sjukdomen skulle bli bra (Conway, 

Pantaleo & Popp, 2017; Jyothi-Cornelio et al., 2016; McKenzie & Curle, 2012). Detta tankesätt 

resulterade även i att det blev lättare för föräldrarna att hantera barnets tillstånd och allt kring 

sjukdomen. Genom att bibehålla denna inställning försökte föräldrarna överföra den på barnen 

för att göra situationen lättare även för dem. Vid tillfällen då barnen hade negativa tankar eller 

var nedstämda försökte föräldrarna vända deras tankesätt och övertyga dem om att allt kommer 

bli bra (Bishop et al., 2015; Stewart et al., 2012).  

 

             “I have full hopes that my child will be alright” (Jyothi-Cornelio et al., 2016). 

 

“We had to be strong for James I felt. We had to look positive and look to the future 

because of James. You couldn’t always be like, well that’s it, that’s over, you could die 
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son. It’s no good doing that, you have to stay positive and you have to look to the future” 

(Bishop et al., 2015). 

 

Att omgivningens stöd har stor betydelse och att sjukdomen för familjen närmare 

varandra 

Stödet från familj och vänner var betydelsefullt och välbehövligt under barnets sjukdomstid. 

Diagnosen kom som en chock och föräldrarna beskriver att det var ovärderligt att ha nära och 

kära som orkade stötta dem i denna tragedi trots att det var jobbigt för dem också. En viktig del i 

sorgeprocessen var att prata om och bearbeta situationen. Att kunna ventilera känslor och tankar 

med vänner och familj var av stor betydelse för familjerna (McKenzie & Curle, 2012).  

“My family, both our families have been absolute rocks” (McKenzie & Curle, 2012). 

 

“I needed someone to talk to but my husband deals with stress by shutting down and 

ignoring it” (Fletcher, 2010).  

Ett annat stöd som var av stor vikt och mycket uppskattat från föräldrarna var socialarbetare som 

arbetade för att stötta och vara behjälpliga i byråkratiska frågor. Att som förälder behöva avsätta 

tid från familjen för att ta hand om dessa ärenden var svårt. Därför var det skönt att kunna 

överlåta det åt någon kunnig inom området så att familjen istället fick möjlighet att vara 

tillsammans (Darcy et al., 2014).  

Det var en enorm omställning för hela familjen när ens barn drabbades av cancer och detta 

gjorde att familjelivet påverkades. Att få vardagslivet att gå ihop var väldigt svårt då allt 

kretsade kring barnet som drabbats av cancer och att allt behövde planeras utifrån behandlingar 

och dylikt. Trots att det var väldigt energikrävande och tufft att planera vardagen så gjorde 

sjukdomen att familjemedlemmarna fördes närmare varandra och blev starkare tillsammans. 

Föräldrarna upplevde att familjemedlemmarna fick ett starkare band till varandra efter att barnet 

drabbats av cancer. Detta visade sig genom att de stöttade och visade mer uppskattning för 

varandra under sjukdomsprocessen (Lindahl-Norberg & Steneby, 2009).  

 

“My daughters’ sickness made the relation more intimate in the family. I feel more close 

to my husband” (Khoury et al., 2013). 
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Att information utifrån sitt behov är av stor vikt 

 

Många föräldrar hade under första tiden efter att barnet fått diagnosen cancer väldigt svårt med 

att ta in och bearbeta information som de fick. Det var mycket information på en gång och på 

grund av chocken samt det emotionella tillstånd de befann sig i var det svårt att ta till sig av den 

information som uppgavs. Många gånger var det också svårt att förstå läkarnas språk. 

Föräldrarna upplevde att läkarna använde mycket svåra medicinska ord samt pratade väldigt fort 

vilket gjorde det svårt att följa med i samtalet. Många föräldrar tyckte att det var lättare att vända 

sig till någon av sjuksköterskorna eftersom sjuksköterskorna pratade på ett sätt som var lättare 

att förstå samt att de tog sig tid att förklara ordentligt och förvissade sig om att föräldrarna 

förstod informationen som gavs (Aburn & Gott, 2014).  

 

“I really struggled to understand what all the stages were about and the whole sort 

of…it was I guess, I think it was just information overload basically” (Aburn & Gott, 

2014). 

 

“Some of it’s quite full of medical jargon, and that part of it is a bit hard to 

understand…” (Aburn & Gott, 2014).  

 

Att använda internet som en informationskälla var något som många föräldrar upplevde 

skrämmande då de inte visste vad för slags information de skulle mötas av. Istället vände man 

sig till andra källor som exempelvis leukemi- och blodcancerfonden då dessa sidor ansågs mer 

“föräldravänliga” med ett lätt språk samt var lätta att använda sig av. Det var skönt att ha 

informationen samlad på ett ställe, och att man var övertygad om att detta var en säker källa man 

erhöll information i från (Aburn & Gott, 2014).  

 

Många föräldrar kände stor osäkerhet kring sjukdomen och kände att okunskapen var svår att 

handskas med. Det var mycket beslut kring barnet och dess behandling som skulle tas och på 

grund av den kunskapsbrist som föräldrarna kände var det väldigt svårt att kunna fatta beslut. 

För barnets skull ville man fatta bästa möjliga beslut men det var ett stort och väldigt krävande 

ansvar för föräldrarna som ökade deras stressnivå samt reducerade deras självförtroende. 

Besluten blev dessutom ännu svårare att ta om det fanns fler alternativ att välja kring, 

exempelvis beslut kring olika behandlingsalternativ (Aburn & Gott, 2014; Stewart et al., 2012). 



17 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Osäkerheten kring besluten var oerhört påfrestande för föräldrarna och många önskade mer 

information från vårdpersonalen angående de olika alternativen. Dels på grund av att de ville 

vara förberedda på vad man kunde förvänta sig av behandlingen gällande biverkningar, dels 

eftersom de ville öka sin kunskap så att de kunde välja bästa möjliga behandling för barnet. 

Föräldrarna ansåg att för att öka kunskapen och underlätta besluten så mycket borde 

informationen ges muntligt men även via broschyrer, böcker eller pålitliga internetkällor (Darcy 

et al., 2014; Stewart et al., 2012).  

 

“It’s not so much the choice, it’s just you are making decisions about your child’s life 

with cancer. It’s a very, very hard and stressful thing to know that you are making 

decisions on your child’s life” (Stewart et al., 2012).  

 

“The treatment decision was really the most pronounced and difficult decision. 

Everything else is pale in comparison to that because of the risks that are involved in this 

treatment” (Stewart et al., 2012). 

 

Att känna ambivalens kring vården och vårdpersonalen 

 

Föräldrarna beskrev att sjuksköterskornas roll var av stor betydelse i det stöd som föräldrarna 

samt deras barn behövde (Aburn & Gott, 2014). En positiv relation mellan föräldrar och 

personal var en faktor för att öka känslan av hopp för att barnet skulle överleva (Conway et al., 

2017).  De allmänna kraven på vårdpersonalen kunde i många fall vara höga. Föräldrarna 

uttryckte krav som att vårdpersonalen skulle finnas tillgänglig, vara trovärdig gärna med 

specialkunskap om sjukdomen, vara ärliga, ha tålamod samt försöka att bilda en personlig 

kontakt med föräldrarna (Stewart et al., 2012). Även sjuksköterskornas beteende runt barnet var 

viktigt för föräldrarna. En bra sjuksköterska var en person som gjorde att barnet kände sig trygg 

i dess närhet. Detta kunde uppnås genom att inte stressa under olika ingrepp eller genom olika 

tekniker som distraherade barnet från själva ingreppet (Darcy et al., 2014). Dessa egenskaper 

hos personalen inspirerade till en närmare relation till familjen vilket i sin tur fick föräldrarna att 

må bättre i den svåra situationen (Darcy et al., 2014; Stewart et al., 2012).  

‘‘It’s also very important how they treat him, you know? How they approach him before 

doing anything... it makes a big difference to his reaction... that the staff take that extra 
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minute and just talk to him and ask him if he maybe wants to help…” (Darcy et al., 

2014). 

En ambivalens kring cancersjukvården upplevdes hos ett antal av föräldrarna (Bishop et al., 

2015; Darcy et al., 2014). Onkologi-enheten var en plats för expertis inom cancer samt 

nödvändig för barnets överlevnad. Det var samtidigt en plats som föräldrarna associerade med 

stress och cancersjukdom (Darcy et al., 2014). Avsaknaden av kontinuitet i vården ledde till 

bristande förtroende från föräldrarna. Många gånger möttes familjerna av ny personal. Detta 

gjorde att föräldrarna saknade det personliga stödet som ofta byggs upp genom återkommande 

träffar med samma vårdpersonal. Utan den personliga kontakten skedde missförstånd och 

misstag vilket i sin tur påverkade föräldrarnas känsla av trygghet (Darcy et al., 2014). 

 

Att känna sig övergiven och kluven i sina känslor efter avslutad behandling 

 

Efter avslutad behandling var många av föräldrarna oförberedda på hur det nya vardagslivet 

skulle se ut. Efter lång tid på sjukhus hade föräldrarna vant sig vid sjukhusets rutiner vilket 

medförde svårigheter i att få in nya rutiner i hemmet. Föräldrarna förmedlade en känsla av att ha 

blivit övergivna och att de fick hantera alla känslorna på egen hand efter avslutad behandling 

(Mckenzie & Curle, 2012). 

“It is about one day at a time and learning to get to do things differently again” 

(Mckenzie & Curle, 2012). 

På sjukhuset fanns personal dygnet runt som hade det yttersta ansvaret för barnets hälsa där 

föräldrarna ofta var åskådare (Mckenzie & Curle, 2012). Efter behandlingen flyttades 

ansvarsområdet från sjukvårdspersonalen till föräldrarna vilket i sin tur ökade föräldrarnas 

ansvar för barnets hälsa och välbefinnande (Lindahl-Norberg & Steneby, 2009). Missnöje över 

bristen på stöd när barnet var färdigbehandlat uttrycktes av de flesta föräldrarna. Känslan av att 

överges i all sin oro var stor och ibland svår att hantera (Mckenzie & Curle, 2012). 

“We weren’t given any guidance or anything, you know, about, you know, when he 

finishes treatment and what to expect... I think there is lack of support... biggest thing I 

think is missing... maybe some sort of psychological support” (Mckenzie & Curle, 2012). 
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De flesta föräldrarna hade svårt att förstå att deras barn hade överlevt sjukdomen. En ständig oro 

över att cancern skulle drabba barnet igen var ett av föräldrarnas största bekymmer vid 

hemkomst (Mckenzie & Curle, 2012; Muskat et al., 2017).  

“. . . 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) 

Många frågor lämnades obesvarade vid slutet av behandlingen vilket gjorde många föräldrar 

besvikna över det abrupta avslutet. Från att ha haft ständig tillsyn och känt sig trygg till att 

komma hem och klara sig på egen hand. Hemgången blev ett uppvaknande över hur mycket 

ansvar som nu föräldrarna förväntades ta. Föräldrarna kände att de ville ha mer stöd i samband 

med hemgång, men samtidigt kände de att de ville att vårdpersonalen skulle fokusera på de nya 

barnen som precis påbörjat den svåra behandlingen (Muskat et al., 2017). 

 

  



20 

 

Institutionen för Hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 
 

Diskussion 
 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett cancersjukt barn. 

Analysen resulterade i sex olika kategorier: Att känna lidande och lära sig hantera förändringar, 

att positiv inställning och hopp ökar föräldrarnas hanterbarhet, att omgivningens stöd har stor 

betydelse och att sjukdomen för familjen närmare varandra, att information utifrån sitt behov är 

av stor vikt, att känna ambivalens kring vården och vårdpersonalen, samt att känna sig 

övergiven och kluven i sina känslor efter behandling. 

 

Resultatdiskussion 

I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrar upplevde många blandade känslor i 

samband med barnets sjukdom och behandling. Föräldrarna beskrev att det liv de tidigare levt 

raserats efter barnets diagnos och familjelivet ställts inför stora förändringar. Wei et al., (2016) 

beskriver att föräldrar vars barn diagnostiserats med ett medfött hjärtfel upplevde diagnosen som 

chockerande och överväldigande. Föräldrarna upplevde att det liv och den trygghet de varit vana 

vid istället kantats av rädsla, kaos och ovisshet. Wei et al., (2016) skriver vidare om hur 

föräldrarna upplevde situationen som en känslomässig berg- och dalbana. Detta är känslor som 

även framkom i litteraturstudiens resultat. När livet vänds upp och ner och personen drabbas av 

svår sjukdom hamnar denne i en transitionsprocess. En transition är ett centralt begrepp inom 

omvårdnad och innebär en förändring i livsmönstret vilket kräver en helomställning och 

anpassning till nya situationer eller omständigheter. Detta sker genom att personen är medveten 

om förändringen. Medvetenheten följs utav ett engagemang att söka information och stöd för att 

förändra sin ohållbara situation. För att denna transitionsprocess ska kunna genomgås behöver 

individen vara medveten om förändringen som måste ske. Bristande medvetenhet kan innebära 

att individen inte är redo för en transitionen (Kralik, Visentin & van Loon, 2006). Författarna till 

litteraturstudien anser att det är av stor vikt att vårdpersonal har kunskap och förståelse för 

transitionsprocessen för att på så sätt underlätta och hjälpa personer som befinner sig i denna 

process. Genom att vårdpersonal kan stötta personer i processen att anpassa sig till sjukdomen 

och hjälpa till att försöka hitta nya sätt att leva kan det kännas lättare att ta sig igenom 

förändringen som måste ske.  

Det framkom i litteraturstudiens resultat att föräldrar som kände hoppfullhet och hade en positiv 

inställning till situationen lättare kunde hantera och bearbeta den. Cantwell-Bartl och Tibballs 
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(2017) belyser att en positiv inställning är betydelsefullt för att kunna hantera barnets 

hjärtsjukdom. Kirk och Milnes (2015) beskriver att föräldrar till barn med cystisk fibros försöker 

ha en positiv inställning för att lättare kunna hantera negativa känslor. Antonovsky (2005, s. 45) 

har infört begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Hög känsla av hanterbarhet medför att 

det under omständigheterna blir lättare att se framåt. Istället för att känna sig som ett offer eller 

att livet är orättvist blir personen medveten om att olyckliga händelser drabbar alla. Denna 

inställning leder till att det blir lättare att hantera situationen och förstå att detta är en del av livet 

som inte varar för alltid. Författarna anser att denna typ av strategi är av vikt för att göra 

upplevelsen för sig själv och barnet bättre. Att tänka positivt på framtiden och känna hoppfullhet 

resulterar i att det blir lättare att klara processens delar. Detta medför även att individen vågar 

tänka att ett avslut på sjukdomen närmar sig. Författarna tror att en positiv inställning hos 

föräldrarna är viktig för barnets upplevelse då de kan ta efter denna sinnesstämning. 

Resultatet i litteraturstudien påvisar vikten av att ha goda relationer till familj och vänner för att 

få tillräckligt med stöd. Goda relationer främjar föräldrars bearbetning samt hantering av sorgen 

de upplever. Skär (2014, s. 24–25) beskriver att relationen har en positiv påverkan på 

människans hälsa. Människans erfarenheter och förmåga att förstå utvecklas genom sociala 

relationer. Vid sjukdom ökar individen ofta sitt behov av stöd. Stöd indelas i tre grupper: 

emotionellt, praktiskt och vägledande. Benkel, Wijk och Molander (2009) skriver också om 

vikten av att ha ett socialt nätverk. Det emotionella stödet finns bland nära vänner och familj. 

Det praktiska stödet kan fås från släkt samt vårdpersonal. Om det sociala nätverket inte är 

tillräckligt givande eller obefintligt står vårdpersonalen för både det emotionella samt praktiska 

stödet. Från vårdpersonal kan även vägledande stöd fås. Författarna till litteraturstudien anser att 

stöd är viktigt oavsett varifrån det kommer. Miller et al., (2009) belyser att föräldrar till kroniskt 

sjuka barn värderade relationen till vårdpersonalen och kontinuiteten i vården högt. Föräldrarna 

uttryckte att ömsesidig relation till vårdpersonalen gynnade barnets känsla av trygghet vilket i 

sin tur ledde till att föräldrarna kände tillit till vårdpersonalen. Författarna till litteraturstudien 

anser att kontinuitet i vården är en av de viktigare faktorerna för att skapa en god relation mellan 

vårdpersonal och patient. Relationsskapande är en tidskrävande process som kräver ömsesidig 

tillit och respekt. Det är först efter uppnådd tillit och respekt i en relation som den utgör sitt 

syfte. I de fall där föräldrarna har kommunikationssvårigheter till varandra och saknar stöd från 

övriga familjemedlemmar anser studiens författare att det är av stor vikt att kunna vända sig till 

vårdpersonal. Alternativt erbjudas samtalsstöd med till exempelvis kurator. Detta eftersom 
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författarna till litteraturstudien anser att det är bra att prata om och bearbeta händelsen i ett 

försök att lära sig hantera och acceptera situationen.  

Litteraturstudiens resultat visar på att information och hur den ges är en viktig komponent kring 

barnets sjukdom. Fixter, Butler, Daniels och Phillips (2017) skriver om informationens betydelse 

för föräldrar med barn som har cystisk fibros. Det är viktigt att ha strukturerad information kring 

sjukdomen. Fixter et al., (2017) nämner att otillräcklig information leder till att föräldrarna 

känner sig osäkra och oförberedda. Enligt litteraturstudiens resultat leder okunskap till osäkerhet 

och oro hos föräldrarna. Edwinsson-Månsson och Enskär (2008, s. 35) belyser vikten av att 

föräldrarna är välinformerade kring barnets sjukdom och behandling. Föräldrarollen handlar till 

stor del om att vara barnets trygghet och beskyddare. Föräldrarna vill även känna att de har 

insikt i det som rör barnet. Litteraturstudiens författare anser att det är viktigt att vårdpersonal 

kan stödja föräldrarna i deras frågor och funderingar för att öka deras kunskap så att dem kan 

och orkar stötta sitt barn. Brist på information och tydlig kommunikation leder till att föräldrarna 

känner osäkerhet i sin föräldraroll vilket i sin tur även drabbar det sjuka barnet (Edwinsson-

Månsson & Enskär, 2008, s. 34–35). Kirkevold (2000) skriver om den omvårdnadsteori som 

grundats av Joyce Travelbee och stärker det faktum att alla människor är individer med olika 

erfarenheter och därför kräver information utformat efter sina särskilda behov. För att 

föräldrarna lättare ska kunna bli delaktiga i sitt barns vård krävs det att vårdpersonalen anpassar 

informationen utifrån föräldrarnas behov. Joyce Travelbees teori belyser även vikten av en bra 

kommunikation mellan personal och föräldrar som ligger till grund för en tryggare upplevelse 

för föräldrarna (Kirkevold, 2000). Författarna till denna litteraturstudie anser att vikten av en 

god kommunikation mellan vårdpersonal och familjen är av stor betydelse för en bättre 

upplevelse. Dessutom är det viktigt att vårdpersonalen tar sig tid för att samtala med föräldrarna 

så att de känner att de får respons på sina funderingar och tankar. Författarna till litteraturstudien 

anser även att vårdpersonalen bör vara väl pålästa för att undvika att felaktig information ges 

som i sin tur kan skapa förvirring och osäkerhet hos föräldrarna.  

I litteraturstudiens resultat framkom det att avsaknaden av kontinuitet i vården orsakade 

missförstånd och otrygghet hos föräldrarna. Det framkom även i resultatet att föräldrarna hade 

stora krav på hur vårdpersonalen skulle agera gentemot samt bemöta barnen och dess föräldrar. 

Miller et al., (2009) skriver att föräldrar till barn med cystisk fibros kände en trygghet i att 

vårdpersonalen hunnit skapa en relation till familjen och var väl införstådda med 

sjukdomsbilden. Att vårdpersonalen hade kunskap om familjen uttryckte föräldrarna som en 

viktig faktor i omvårdnaden av deras barn. Författarna till litteraturstudien anser att 
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relationsskapande mellan vårdpersonal och patient samt föräldrar är viktigt för deras upplevelse 

av vården. Författarna anser även att som vårdpersonal kunna påvisa pålitlighet och 

tillgänglighet är en bra grund för en god relation mellan förälder och personal.  

Det framkom i studiens resultat att sjukvårdens stöd efter att barnets behandling avslutats var 

bristfällig. Föräldrarna kände sig utlämnade, osäkra och oförberedda på allt det ansvar som kom 

efter hemgång. Simeone et al., (2018) beskriver föräldrarnas glädje över att bli utskriva från 

sjukhus efter att deras barn genomgått en hjärtoperation. En glädje som fort övergick till rädsla 

och osäkerhet när de kom hem och insåg att de inte länge hade det stöd från vårdpersonalen som 

de haft under sjukhusvistelsen. Känslomässigt var det en berg-och dalbana där föräldrarna var 

livrädda över allt ansvar som låg på dem samtidigt som de var glada över att äntligen vara 

hemma igen. Simeone et al., (2018) beskriver också hur frustrerande det var för föräldrarna att 

det inte fanns någon nära till hands som kunde svara på frågor som uppstod i samband med 

hemkomst. Författarna till litteraturstudien anser att det behövs en tydligare struktur inför 

hemgång för att förbereda föräldrarna på det ansvar över barnet som tillkommer vid utskrivning. 

För att minimera rädsla och osäkerhet från föräldrarna anser författarna till litteraturstudien att 

det är av stor vikt att ge föräldrarna kunskap om barnets situation redan på sjukhus, och på så 

sätt förbereda dem för hur det kommer bli vid hemgång. Det är viktigt att föräldrarna får vänja 

sig vid tanken på att det inte finns vårdpersonal i närheten hela tiden när de kommit hem samt att 

de känner sig trygga i det. Dessutom anser författarna till litteraturstudien att det är viktigt att 

föräldrarna känner att de har någonstans att vända sig vid eventuella frågor och funderingar, och 

att det finns vårdpersonal som kan tillgodose dessa behov efter utskrivning.  

Metoddiskussion 

Till denna litteraturstudie valdes en kvalitativ ansats med manifest innehållsanalys för att svara 

på studiens syfte. Denna metod sågs lämplig då den avser att beskriva människors upplevelser 

eller känslor (Graneheim & Lundman, 2004). Studiens trovärdighet diskuteras med hjälp av 

begreppen: pålitlighet, bekräftelsebarhet, trovärdighet och överförbarhet (Wallengren & 

Henricson, 2012, s. 487–488).  

För att pålitlighet i en studie ska kunna påvisas ska det vara möjligt för läsaren att i detalj kunna 

följa metoden och analysprocessen som genomförts samt kunna genomföra denna på nytt och få 

ett likvärdigt resultat (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303–304). Författarna har i studien 

detaljerat beskrivit tillvägagångssättet i metoden för att säkerställa pålitligheten. Detta har gjorts 

genom en presentation i form av en tabell med en översikt av litteratursökningen. I denna tabell 
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framgår bland annat vilket databaser, sökord samt begränsningar som använts. Även genom att 

kvalitetsgranska samtliga valda artiklar har pålitligheten stärkts. Efter kvalitetsgranskning av 

artiklarna valde författarna att enbart inkludera artiklar med medel eller hög kvalitet. Detta kan 

även öka studiens trovärdighet.  

Holloway och Wheeler (2013, s. 304) beskriver att bekräftelsebarhet i en studie innebär att 

forskningen är objektiv. Detta innebär att studiens resultat är baserat på deltagarnas erfarenheter 

snarare än författarnas förförståelse. Författarna har arbetat neutralt och textnära tillsammans 

under hela analysprocessen vilket i sin tur har minskat risken för egna tolkningar av texten. 

Dessutom har textenheterna från varje artikel numrerats för att lättare kunna återgå till 

originaltexten vid otydligheter, något som styrker bekräftbarheten i arbetet.  

Vad gäller trovärdighet krävs det att deltagarna i studien känner att den information de delgett 

författarna är det som faktiskt står beskrivet i texten (Holloway & Wheeler, 2013). För att kunna 

förstärka detta har författarna i resultatet använt sig av citat från deltagarna för att på så sätt 

styrka att brödtexten i de olika kategorierna är baserad på uttagna textenheter från valda artiklar. 

Något som också kan ses ha ökat litteraturstudiens trovärdighet är det faktum att författarna 

under studiens gång mottagit konstruktiv kritik genom handledning och opponering av 

utomstående personer.  

Överförbarhet i en studie innebär att resultatet går att tillämpa till andra grupper eller i en annan 

kontext. Det vill säga att studien har likartat sammanhang samt deltagare. Dock bedöms det av 

läsaren om resultatet är överförbart eller ej (Holloway & Wheeler, 2013, s. 303: Polit & Beck, 

2012, s. 585).  Författarna till litteraturstudien anser att resultatet är överförbart då de 13 

vetenskapliga artiklarna som använts i studien har liknande resultat trots att artiklarna kommer 

från olika delar av världen. Att använda sig av en variation på artiklar utan någon 

överrepresentation från någon del av världen gör att resultatet blir mer generaliserbart. Polit och 

Beck (2012, s. 585) skriver dock att överförbarheten påverkas av det faktum att upplevelser är 

personliga och därför är olika från individ till individ.   

 

Slutsatser 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka och beskriva föräldrars upplevelser av att ha 

ett barn med cancer. Studiens resultat visar att föräldrarna upplevde mycket blandade känslor 
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kring barnets diagnos och behandling. Samt att familjelivet och vardagen genomgick en stor 

förändring som var svår för alla familjemedlemmar att anpassa sig till. Det var viktigt för 

föräldrarna att känna stöd från både familj och sjukvården. Tydlig information och bra 

kommunikation var en viktig faktor i bearbetningen, men den ansågs stundtals bristfällig. De 

slutsatser författarna till studien drar, är att det är viktigt att det finns kontinuitet i vården samt 

att vårdpersonalen ska ha en förmåga att knyta an till de drabbade familjerna. Det är av stor vikt 

att stötta föräldrarna i den svåra situation de befinner sig i. Om föräldrarna kan känna sig trygga 

kan de överföra denna känsla till barnet för att på så sätt bidra till en bättre upplevelse. I studiens 

resultat påtalade många föräldrar kontrasten av att behandlas på sjukhus gentemot att bli 

utskriven. Inför detta krävs mer förberedelse innan hemgång. Författarna anser att när slutfasen 

av behandlingen påbörjas bör sjukvården förbereda föräldrarna på den transitionsprocess de 

kommer genomgå vid hemgång. Även efter utskrivning från sjukhus är det viktigt att 

vårdpersonal är fortsatt tillgänglig för att svara på frågor och funderingar. Inom detta område 

krävs det mer forskning med fokus på hur vårdpersonal bemöter föräldrar i denna situation samt 

hur upplevelsen kan bli bättre genom att stötta individen efter dess behov. För att kunna 

tillgodose detta krävs det en kompetens inom området för att som vårdpersonal kunna visa 

lyhördhet och förståelse för familjen. Detta kan ligga till grund för att skapa verktyg för att 

uppnå god kommunikation och kunna ge familjecentrerad vård, som i sin tur skapar tillit och 

trygghet.  
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