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Sammanfattning    

Cirka 250 000 barn runt om i världen insjuknar varje år i cancer. Cancer är olika 

sjukdomar som innebär en rubbad celldelning. Cytostatika, operation samt 

strålbehandling är de tre olika behandlingsmetoderna som används för att behandla 

cancer. När ett barn lider av cancer påverkar det hela familjens livsvärld och vardag, 

inte minst föräldrarnas. Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att 

leva med barn som har cancer. För att svara an på syftet genomfördes en litteraturstudie 

där åtta kvalitativa artiklar valdes att användas. Resultatet av studien visar att 

föräldrarnas livsvärld samt vardag förändras, vilket bidrar till en påfrestande tid i 

föräldrarnas liv. En ständig rädsla om att förlora sitt barn finns hela tiden i föräldrarnas 

tankar men hoppet om en lycklig utgång försvinner aldrig. Familjens ekonomiska 

situation präglar och påverkar sjukdomsperioden. Föräldrars deltagande i vården bidrar 

till en känsla av meningsfullhet och en trygghet skapas genom en god vårdrelation. 

Eventuella missnöjen från föräldrarna kring vårdpersonalen uttrycks sällan. Stöd från 

sin partner, släkt, vänner samt från föräldrar i liknande situationer är av stor betydelse. 

Den förändrade livsvärlden kommer aldrig att bli densamma som innan 

diagnosbeskedet.  Meningsfullhet skapas genom deltagande i barnets vård, vilket i sin 

tur ger en upplevelse av välbefinnande och hopp. Detta ger kraft till att fortsätta kämpa 

trots den outhärdliga situationen.    
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INLEDNING 

En viktig uppgift som sjuksköterska är att kunna ge bra omvårdnad, inte minst till 

föräldrar som har ett barn med cancer.  Det kan vara svårt att föreställa sig hur det som 

förälder känns och upplevs, men genom ökad kunskap och förståelse kan sjuksköterskor 

bidra till en bättre vård.  

 

En familj består inte alltid av endast ett barn, utan många är flerbarnsfamiljer. Detta 

medför att föräldrar till ett cancersjukt barn måste försöka upprätthålla en så normal 

tillvaro och vardag som möjligt för resterande barn. Stressen över att inte räcka till i alla 

lägen finns ständigt i föräldrarnas tankar, samtidigt som den nya vardagen och 

förändrade livsvärlden ger hopp om att livet en dag ska återgå till det normala. Genom 

att samla aktuell forskning kring föräldrars upplevelser ökar möjligheten till att ge god 

omvårdnad, stöd och ett minskat lidande.  

 

BAKGRUND 

Cancer 

Cancer är ett samlingsnamn på en mängd olika sjukdomar, cirka 200 stycken, där 

celldelningen rubbas. Cancercellen delar sig obehindrat och slutar med den uppgift som 

cellen tidigare haft. Rubbningen sprider sig till närliggande celler och en klump bildas, 

en så kallad tumör. Vilken sorts cancer som utvecklas beror på vilken typ av cell som 

tumören ursprungligen kommer ifrån. Tumörer kan uppkomma ifrån nästan alla olika 

celltyper som finns i kroppen. Blodcancer är en speciell form av cancer, vilken inte 

bildar någon tumör. Cancercellerna flyter omkring fritt i blodet, på samma sätt som de 

normala blodcellerna, men precis som alla andra cancerformer angriper cancercellerna 

de friska cellerna. Vanligt är att cancer utvecklas under lång tid. Den tiden det tar för 

tumören att upptäckas, har betydelse för hur svårbehandlad cancern blir. Upptäcks inte 

cancer i ett tidigt stadium är den svårare att behandla. Cancer ger olika symtom 

beroende på vilken form det gäller. Några exempel på symtom är: knölar på kroppen (i 

armhålor, ljumskar, bröst), blödning utan känd orsak, hudförändringar, svårläkta sår 

som uppkommit utan känd anledning, långvarig feber utan känd orsak, försämrad aptit 

samt viktnedgång (David, 1995).   

 

Barncancer 

Varje år drabbas cirka 250 000 barn i världen av cancer, varav ungefär 300 barn drabbas 

i Sverige. I industriländer är överlevanden cirka 75 %, i utvecklingsländer överlever 

endast 5-10 %. Barn som får cancer drabbas ofta av andra typer av cancer än vuxna. De 

flesta barn som insjuknar i cancer är runt 4-5 år. Vanliga former av cancer vid dessa 

åldrar är: leukemi, hjärntumörer, njurtumörer samt neuroblastom (tumör i nervceller, 

vanligast i buken). Antalet barn som får cancer stiger dock igen vid tonåren, då 

vanligtvis med andra typer av cancer, så som skelettcancer. Hälften av alla 

barncancersjukdomar är leukemi (Barncancerfonden, 2011).  

 

Anledning till varför ett barn får cancer är okänd, men vissa orsaker så som exempelvis 

ärftlighet, miljögifter och rökning under graviditeten är troliga anledningar till att barn 
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drabbas. Vid misstanke om cancer hos ett barn görs provtagningar, biopsier samt 

röntgenundersökningar. Behandlingstiden är mellan två månader och upp till två år. 

Behandlingsformerna för cancer är cytostatika, operation och strålbehandling, ofta i 

olika kombinationer med varandra. Cytostatika, ofta kallad för cellgifter, är ett 

läkemedel som dödar celler och används för att döda cancercellerna. Cytostatika ges 

intravenöst, ofta via en central ven kateter (CVK). Vid långvarig användning av 

cytostatika uppkommer allvarliga biverkningar i form av håravfall, 

illamående/kräkningar, trötthet, försvagat immunförsvar, benmärgspåverkan samt ökad 

blödningsbenägenhet. Operation används då tumörer kirurgiskt kan avlägsnas, men 

även vid mindre operativa ingrepp såsom biopsier och vid inläggning av CVK. 

Strålbehandling innebär att joniserande strålning används och precis som vid 

cytostatikabehandling bryts celler ner. Syftet med strålbehandlingen är att minska 

tumörens storlek och används ofta tillsammans med cytostatika eller operation (Enskär, 

1999).  

 

Valet av behandling styrs efter vilken sort cancer som barnet är drabbat av. Ett 

internationellt forskningssamarbete har tagit fram behandlingsprotokoll för varje typ av 

barncancer. Protokollet är en utgångsmall för varje barn, vilken sedan kan justeras efter 

barns individuella behov för att få en så bra behandlingsplan som möjligt för varje 

enskilt barn (Barncancerfonden, 2011).     
 

Vårdvetenskapliga begrepp 

Enligt Merleau-Ponty (1997) är en människas livsvärld världen så som den upplevs av 

människan. Enligt Eriksson (1989) är välbefinnande en känsla som utgår ifrån hela 

människan. Det går alltså inte att sätta upp objektiva kriterier för vad välbefinnande är.  

 

Lidande finns i olika former, källan till lidandet utgör grunden för vilken form utav 

lidande som människan känner. Människan kan erfara sjukdomslidande, vårdlidande 

samt livslidande. Ett sjukdomslidande uppstår då en individ upplever fysiska symtom 

och konsekvenserna av symtomen som orsakats av personens sjukdom. Vårdlidande 

upplevs som en konsekvens av vård och behandling eller brister vid vård/behandling. 

Hela människans liv och synsätt på sig själv och sin omgivning blir påverkat av ett 

livslidande. Ofta är en sjukdom grunden till att ett livslidande uppstår och detta ger 

upphov till tankar om existentiella frågor (Wiklund, 2003). Med hjälp av tröst kan tillit 

och hopp framkallas hos individen som lider. Tröst ger en upplevelse av lindrat lidande 

hos en människa som har det svårt (Eriksson, 1994).  

 

Hopp hör samman med vad människan upplever som meningsfullt. Det meningsfulla 

hos personen ger möjlighet till livsvilja och kraft att gå vidare. Hopp kan beskrivas som 

att individen vågar försonas med sitt lidande. För vårdpersonal kan hopp innebära en 

medveten vårdhandling som innebär att bevara eller väcka patienters hopp i en svår 

situation (Wiklund, 2003). Empati framstår då vårdpersonal vill skapa en relation som 

inger en känsla av stöd och trygghet (Holm, 2001). Med vårdrelation menas de 

förhållande som finns mellan en vårdgivare och en vårdtagare. Relationen utmärks av 

ömsesidig tillit, respekt samt hur vårdgivaren bemöter vårdtagaren (Wiklund, 2003).   
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Familjens roll 

Anknytningsteori och systemteori 

Att individer alltid söker närhet, trygghet och skydd beskrivs i en anknytningsteori av 

John Bowbys. Teorin förklarar barns känslomässiga anknytningsprocess som bygger på 

tillit och pålitlighet. Barn är biologiskt förbereda att knyt an till dem som ger de omsorg, 

oftast föräldrarna, för att överleva och skydda sig från fara. Att barn söker tillit är därför 

en normal och sund process. När barnet uppnått ett års ålder har de förmågan att söka 

närhet till sin eller sina omsorgspersoner vid situationer där barnet känner sig stressad 

och osäker. Vid dålig omvårdnad och långa separationer från omsorgspersonerna kan 

barnet utveckla en otrygghet, vilket kan påverka hela barnets liv (Jerlang, 2008). 

 

Barnets utveckling kan förstås med hjälpa av systemteorin. System, såsom familjen, 

strävar hela tiden efter en balans och stabilitet. För att uppnå och upprätthålla stabilitet i 

en familj finns regler, både uttalade och osagda. Är reglerna i en familj otydliga rubbas 

balansen och ojämnvikt skapas Utvecklingsprocessen som varje barn genomgår 

påverkas av omgivande sociala förhållanden, relationer och miljön runt omkring barnet. 

De sociala relationerna och miljöer kan exempelvis vara familjen, skolan och vännerna. 

Identiteten hos barnet utvecklas efter dessa omgivningar (Forsberg & Wallmark, 2002). 

Familjen är en helhet, där alla medlemmar påverkas av varandra, vilket innebär att en 

förändring i familjen påverkar alla familjemedlemmar (Lundsbye, 2000).  

 

Föräldrarna 

Enligt svensk lag är föräldrar skyldiga och har rätt till att besluta i frågor som rör 

barnets angelägenheter. Föräldrarna ska även ta hänsyn till barnets ålder och utveckling, 

vilket innebär att barnets åsikter och önskemål ska tas till hänsyn desto äldre barnet blir. 

Vårdnadshavare till barnet ska tillgodose barnets behov. Föräldrarna är skyldiga till att 

barnet får omvårdnad, trygghet samt att barnet inte utsätts för kränkande behandling 

(Föräldrabalken, 1949:381).  

 

Rättsliga ställningar i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är inte helt entydiga när det 

kommer till barn och ungdomar. HSL beskriver krav på att patienten ska få anpassad 

information. Vården ska genomföras i samråd med patienten och bygga på respekt 

gentemot vårdtagarens självbestämmande och integritet. Då ett barn är patient är det 

dock enligt Föräldrabalken vårdnadshavaren som ska respekteras och ge sitt samtycke 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Det är viktigt för föräldrarna att känna sig delaktiga i barnets vård. Det är även av 

betydelse av att få stöd från andra föräldrar i samma situation (Dahlqvist, Norberg, 

Strandberg, Söderberg & Ångström-Brännström, 2010). I flerbarnsfamiljer påverkas 

familjen på så sätt att barnen blir uppdelade i två grupper; det sjuka barnet och de friska 

syskonen (Björk, Wiebe & Hallström, 2009). 

 

När föräldrar riskerar att förlora sitt barn i cancer utlöses en krisreaktion. Olika föräldrar 

har olika sätt att reagera då en kris uppstår och reaktionen kan uppkomma både innan ett 

eventuellt dödsfall och efter (Cullberg, 2003).      

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Bowlby
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Barnet   

Att växa upp innebär att fundera och förberedas inför vuxenlivet. Att se fram emot 

framtiden, fundera på utbildning/arbete och giftermål är en naturlig del av att växa upp. 

Hos barn med cancer stannar denna tanke och förberedningsprocess upp, och barnet 

ställs inför existentiella frågor som exempelvis ”kommer jag att uppleva vuxenlivet?” 

(Dahlqvist et al., 2010).  

 

Lekterapi är en del utav behandlingen som sker på sjukhuset för barn med olika 

sjukdomar. Terapin syftar till att barnet ska kunna fortsätta med sin normala utveckling 

och inte bli passiv samt få bearbeta sin sjukdom och behandlingar (Karolinska 

universitetssjukhuset, 2011). Lekterapin tillåter barnet att få en känsla av kontroll över 

sin situation samt att barnet får lära sig om sin sjukdom. Barn är ofta stolta över sina 

medicinska kunskaper och upptäcker en inre stryka (Dahlqvist et al., 2010). 

        

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskorna har enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod fyra 

grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande. Vården är både inriktad på den enskilda individen och dennes familj 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007).   

 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ingår fyra huvudgrupper i beskrivningen av 

sjuksköterskans arbete; omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och 

praktik samt ledarskap. I förklaringen gällande sjuksköterskornas kompetensområde om 

omvårdnadens teori och praktik finns bland annat skrivet att sjuksköterskorna skall ha 

förmåga till att kommunicera med patienter och närstående på ett respektfullt och 

empatiskt vis. I dialog ska sjuksköterskor ge stöd till patient/närstående för att ge 

möjlighet till delaktighet i vården. Sjuksköterskor skall även förebygga ohälsa i form 

utav information och undervisning till patienter och närstående. 

 

Sjuksköterskornas fokus ligger främst på omvårdnaden av människan som har fått 

cancer, dock får inte anhöriga förbises, utan även de ska ingå i omvårdanden. Anhöriga 

är viktiga att inkludera då även de drabbas i hög grad av cancerdiagnosen. Patienten 

kommer att påverkas av hur de anhöriga mår, vilket innebär att det är viktigt att hela 

familjen får omvårdnad och stöd. Det är viktigt att sjuksköterskorna har tillräcklig 

kunskap om patienten och dennes anhörigas situation, eftersom sjuksköterskorna då blir 

mer insatt i hur patienten och anhöriga upplever diagnosen. Om sjuksköterskorna får 

kunskap om patientens och anhörigas upplevelser och tankar, kan sjuksköterskorna ge 

information och stöd till familjen på rätt sätt och vid rätt tidpunkt (Fodstad & Valand, 

2006). Familjer bör, och brukar även vilja, få information om behandling, symtom som 

behandlingen kan ge samt symtom som orsakas av sjukdomen. Det är även viktigt att 

informera om att familjen och barnet kommer påverkas psykiskt utav sjukdomen. 

Föräldrar till barn med cancer uppger hur betydelsefullt det är att barnet får träffa 

samma sjuksköterska och läkare (Björk et al., 2009). 
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PROBLEMFORMULERING 

En existenskris utlöses för föräldrar då deras barn diagnostiserats med cancer. Behovet 

utav stöd är i dessa situationer stort och den hjälp som ges till föräldrarna är avgörande 

för hur sjukdomsperioden kommer att upplevas. I en familj påverkas alla av varandra, 

vilket innebär att föräldrarnas välmående spelar en stor roll för det sjuka barnets 

välbefinnande.      

 

En hel familj blir involverad när ett barn lider av cancer. Livsvärlden förändras såväl för 

barnet som för föräldrarna. För att sjuksköterskor ska kunna hjälpa familjer i dessa 

svåra situationer, bör de få kunskap om föräldrars lidande, nya vardag och livsvärld. 

Som sjuksköterska är det viktigt att våga se föräldrar i deras svåra situation, våga möta 

deras sorg och att vara där för den drabbade familjen. Genom att rikta 

uppmärksamheten till föräldrars känslor och upplevelser av att ha barn med cancer, ger 

det sjuksköterskorna en bättre möjlighet till att kunna ge en god vård. För att 

sjuksköterskorna ska kunna sätta sig in i andra människors upplevelser är det av 

betydelse att ha kunskap om föräldrars upplevelser och känslor.  

  

SYFTE 

Syftet är att belysa föräldrars upplevelser av att leva med barn som har cancer.  

 

METOD 

Metoden som valdes att användas var en litteraturstudie, vilket innebar en samling utav 

tidigare forskning inom området. Litteratursamlingars syfte är att skapa en överblick 

utav forskning inom ett vårdvetenskapligt område eller ett problem inom 

sjuksköterskans område. Överblicken kan användas på olika sätt, till exempel kan en 

överblick ge en bild av vad forskningen inom det aktuella området kommit fram till, 

men en litteraturöverblick kan också användas som en grund inför empiriska studiers 

problemformuleringar (Friberg, 2006).  

 

Litteratursökning 

För att uppnå syftet med litteraturstudien valdes artiklarna att sökas via databaserna 

PubMed och Cinahl. Dessa valdes att användas då det var databaser för 

omvårdnadsforskning. Litteratursökningen inleddes med pilotsökningar, vilket innebar 

en fritextsökning utan några begränsningar. Vid pilotsökningarna användes sökord som 

var relevanta för ämnet, såsom exempelvis cancer och children. Dessa sökningar gav 

sökträffar som i sin tur gav nya nyckel/sökord, och alla relevanta sökord samlades sedan 

i en söklista. Efter pilotsökningarna begränsades sökningarna. Tre ord användes vid 

varje sökning; cancer, children samt experiences. Dessa tre ord kombinerades sedan 

sytematiskt med alla ord i den sammansatta söklistan i alla olika kombinationer. Orden 

parent/parents eller family/families var alltid med i kombinationerna.  

 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om föräldrars upplevelser av att 

leva med barn som har cancer, att artiklarna inte skulle vara äldre än tio år gamla, vara 

vårdvetenskapliga samt vara kvalitativa. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar, 
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studier presenterade före 2001, studier som inte inriktade sig på föräldrars upplevelser 

samt artiklar som fokuserade på föräldrars upplevelser efter barnets behandling. I 

databasen Cinahl användes abstract available, linked full text samt peer reviewed för att 

ytterligare avgränsa sökningarna. För att begränsa sökningarna i databasen PubMed 

valdes att artiklarna skulle innehålla abstract. Se tabell 1 för sököversikt.          

 

Tabell 1.  

Databas Sökord Antal träffar Inkluderade 

PubMed Cancer, children, parent, 

experiences, families och normality.  

161 5 

PubMed Cancer, children, parent, 

experiences, pediatric och mother 

15 1 + 1 

dubblett 

PubMed Cancer, children, experiences, 

parent, normality och acute 

lymphoblastic leukemia 

8 1 

Cinahl Cancer, children, experiences, 

families, sweden  

8 1 

 

Resultatet av sökningarna gav totalt 182 antal träffar, där alla titlar lästes, 28 abstract 

inspekterades varav 19 artiklar lästes. Utav dessa 19 artiklar var det slutligen åtta 

artiklar som uppfyllde alla inklusionskriterier och som höll vid kvalitetsgranskningen. 

Granskningen skedde med hjälp av Critical Appraisal Skills Programme, CASP (2006) 

samt med Fribergs (2006) kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. De åtta artiklar 

som valdes att analyseras finns i en översiktstabell (se bilaga 1).       

 

Dataanalys  

De åtta artiklar som valdes ut efter litteratursökningen analyserades med hjälp av Evans 

analysmodell. Det första steget i analysprocessen var att läsa igenom de valda studierna 

flera gånger, för att få en känsla för vad studierna handlar om. Att beskriva huvudfynd i 

de valda studierna var andra steget i analysen. Sammanfatta varje studies resultat var 

tredje steget i analysprocessen efter att studier identifierats (Evans 2003; Friberg 2006). 

Sammanfattningarna utav de aktuella studierna lästes då noggrant igenom ett flertal 

gånger, för att få en bild av materialet. Efter genomläsningarna valdes det att skriftligt 

sammanställa alla artiklar, där allt som kunde svara på syftet valdes att användas. Enligt 

Evans (2003); Friberg (2006) var fjärde steget att teman, subteman, skillnader och 

överensstämmelsers i de olika studierna identifieras. Varje artikels sammanfattning 

bestod av olika stycken. Dessa stycken lästes igenom var för sig och markerades med en 

färg. Den färg som markerade ett stycke noterades i ett separat dokument med ett eller 

ett fåtal ord om vad stycket handlade om, till exempel handlade ett stycke om ”stöd från 

släkt och vänner”, vilket fick färgen grön. Varje stycke bearbetades på detta sätt, utan 

några förutbestämda teman eller idéer om hur många olika färger som skulle användas. 

Flera stycken handlade om samma eller liknande upplevelser och fick då samma färg 
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som ett tidigare stycke. De styckena som sedan hade samma färg efter att alla stycken i 

samtliga sammanfattningar genomgått färgkodningen, flyttades i dokumentet ihop och 

alla sammanfattningar blev nu till nya texter med referenser ifrån flera olika studier. 

Utifrån dessa nya texter blev likheter och skillnader mer tydliga. Eftersom det fanns så 

många olika färggrupper med olika teman slogs liknade färggrupper eller temagrupper 

ihop till större grupper med nya ord som skulle sammanfatta texternas innehåll. Alla 

texter analyserades genom nya upprepade genomläsningar och med frågan ”vad handlar 

och säger denna text egentligen?”. Nya ord och meningar formulerades, några stycken 

flyttades ifrån ursprungsfärgen till ett mer passande sammanhang och stora grupper av 

text bildades. Dessa stora grupper blev denna studies huvudteman och varje stor grupp 

text delades passande upp i mindre grupper och bildade subteman, vilket är 

analysprocessens sista steg enligt Evans (2003); Friberg (2006). Resultatet av analysen 

presenteras i resultatet.    

 

RESULTAT 

Tabellen nedan visar resultatet av dataanalysens huvudteman och subteman.  
 

Huvudteman Subteman 

 Förändrad tillvaro  Att få diagnosbesked  

 Förändrad vardag 

 Förändrad närvaro  

 Förändrad ekonomi 

 Stöd  Stöd från vårdpersonal 

 Stöd föräldrar emellan 

 Stöd från släkt och vänner 

 

Förändrad tillvaro  

Alla föräldrar upplever att deras vardag och tillvaro förändrats när deras barn insjuknar i 

cancer. Då föräldrarna får diagnosbeskedet uppstår en mängd känslor. Rädslan över att 

förlora sitt barn är så skrämmande att den upplevs som overklig. Det beskrivs som 

meningsfullt men också som en utmaning att försöka leva ett så normalt liv som möjligt. 

Strävan efter att få en så lik vardag som innan är viktig, och den nya vardagen som 

uppstår ger en känsla av hopp inför att återfå den gamla vardagen igen. Livsvärlden för 

föräldrarna förändras och hela familjen upplevs som splittrad. Vardagen planeras så att 

minst en förälder alltid kan vara hos barnet, vilket för många familjer leder till en 

pressad ekonomisk situation.   

 

Att få diagnosbesked  

Att få beskedet om att ens barn har cancer leder till reaktioner som chock, förödande, 

domningar i kroppen, förnekelse, misstro, tomhet samt förvirring. Upplevelsen beskrivs 

som en känslomässig berg och dalbana. De föräldrarna som inte har några andra barn 

uppger känslan av de har det mer påfrestande än flerbarnsfamiljer i samma situation. 

Tanken på att kunna bli barnlös är så skrämmande att situationen upplevs som overklig 

(Fletcher, 2010; (Wong et al., 2005).   
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Sättet och platsen som läkaren framför beskedet om barnets diagnos på har stor 

betydelse. Familjer som får besked vid sängkanten uppfattar platsen som bra då barnet 

kan vara involverad i diskussionen som följer efter beskedet. Andra upplever däremot 

att det är svårt att få besked samtidigt som barnet, då deras barn är för små för att kunna 

delta i diskussionen. Föräldrar till de yngre barnen önskar att deras barn inte ska behöva 

se deras känslomässiga reaktioner. Att få besked i sjukhuskorridoren upplevs som 

negativt. Många känner att alla kan avlyssna samtalet, vilket resulterar i att dialogen inte 

känns privat. Familjer som får besked i ett privatrum upplever situationen som 

oklanderlig. Vid några diagnosbesked är även sjuksköterskor och kuratorer med under 

beskedet. Mötet anses som positivt då sjuksköterskorna medverkar. I fallen där en 

kurator inte är närvarande uttrycks en saknad utav psykiskt stöd/hjälp (Oshea et al., 

2007).   

 

Att ställa frågor blir mycket lättare, då läkaren förklarar att informationen som ges i 

samband med diagnosbeskedet kommer att vara svår att minnas. När information dock 

inte givits om minnessvårigheter, ger det en känsla av olust att ställa frågor, eftersom 

detta upplevs som att onödig tid tas ifrån läkaren (Björk et al., 2009). En del föräldrar 

blir lättade av diagnosbeskedet, eftersom en behandling nu kan påbörjas. Andra anser att 

läkaren uttalar sig på ett dåligt sätt, då läkaren ger information om att prognosen inte ser 

bra ut (Oshea et al., 2007). Några får råd utav läkaren att försöka återgå till det normala 

livet så fort som möjligt. Majoriteten av föräldrarna är nöjda med informationen om 

prognosen för deras barn och sättet den framförs på. Då beskedet från läkaren om att 

barnets prognos troligtvis är god, hjälper det många att hantera situationen. Andra blir 

däremot upprörda då läkaren uttrycker prognosen som god, eftersom de inte anser att 

någon cancerprognos är god, då prognosen rör deras egna barn (Earle et al., 2006; 

Wong et al., 2005).   

 

Förändrad vardag 

Vardagen och livsvärlden förändras i en familj då ett barn insjuknar i cancer. Varje dag 

blir en utmaning, eftersom ingenting längre kan ske spontant. Detta ger en känsla av att 

vardagen blivit bortrövad, vilket leder till att föräldrarna ständigt ställer höga krav på sig 

själva (Björk et al., 2009; Dahlqvist et al., 2010). Trots medvetenheten om att tillvaron 

inte längre är som vanligt, kan känslan av meningsfullhet skapas genom försök till att 

behålla det normala livet (Earle et al., 2006). Det är viktigt att försöka leva ett så 

normalt liv som möjligt, trots barnets sjukdom. Detta leder till att en ny vardag uppstår, 

vilken inger en upplevelse av tröst/hopp om att det en dag kan bli som vanligt igen 

(Björk et al., 2009; Fletcher, 2010).    

 

Upplevelsen av att hela livet kretsar kring sjukhusvistelser, tider och möten rörande det 

sjuka barnet upplevs av föräldrarna som en förändrad vardag (Fletcher, 2010). Familjen 

beskrivs som splittrad då föräldrar och syskon ofta på grund av sjukhusbesöken är ifrån 

varandra. Aktiviteter som involverar utomstående, är inte på samma sätt längre möjlig, 

på grund av infektionskänsligheten hos det sjuka barnet. Barnet kan i vissa perioder 

behöva hållas isolerad på grund av infektionsrisken. Vardagen i hemmet önskar 

föräldrarna att de kunde spendera på endast det sjuka barnet, dock går mycket av tiden 

när familjen är samlad till att utföra praktiskt hushållsarbete. För det flesta föräldrar blir 

då sjukhusvistelserna avslappnande, eftersom fokus då endast läggs på det sjuka barnet 
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(Björk et al., 2009). Livet uppskattas på ett annorlunda sätt efter sjukdomsdiagnosen än 

tidigare och föräldrarna försöker fokusera på det mer positiva i livet (Wong et al., 

2005). Perioder i livet då föräldrarna inte känner sig starka försöker de ändå att känna 

hopp inför framtiden och tänka att deras familj inte har det värst. Desto längre tiden går 

från diagnostillfället, desto lättare blir det för föräldrarna att skapa sig ett normalt liv 

och en normal vardag igen (Earle et al., 2006; Kars et al., 2008;).  

 

Förändrad närvaro 

Närvara och att finnas tillhands för barnet värderas högt och tillvaron försöks planeras 

på så sätt att alltid minst en utav föräldrarna kan vara hos det sjuka barnet. Att närvara 

med fysisk kontakt såsom att hålla om barnet, ger en känsla av lugn, tröst och trygghet. 

Bandet mellan föräldrarna och det sjuka barnet beskrivs som att bli ett med sitt barn, 

vilket ger en känsla av välbefinnande (Dahlqvist et al., 2010). Som förälder upplevs en 

känsla av att ingen annan kan ta hand om barnet på samma sätt som de, vilket förklarar 

varför det är så viktigt för dem att alltid vara hos barnet. Föräldrarna upplever trötthet, 

depression, ilska, oro samt stress (Fletcher, 2010; Wong et al., 2005). Detta innebär att 

oavbrutet finnas hos barnet är en större ansträngning än vad föräldrarna egentligen har 

kraft till. Insikten om att döden inte är långt borta och att en andra chans att vara hos 

barnet kanske inte är möjlig, utlöser en existenskris, vilken ger kraften till att ändå 

finnas till för barnet (Dahlqvist et al., 2010; Kars et al., 2008;).  

 

Att ständigt vara hos det sjuka barnet medför stress över att syskonen ska känna sig 

bortglömda. Inställningen till att sätta gränser för det sjuka barnet, är inte samma som 

för syskonen. Det är inte lika lätt längre att bli arg på det sjuka barnet, eftersom barnet 

är allvarligt sjuk. Detta resulterar i att barnen behandlas olika (Björk et al., 2009). I en 

annan studie framkommer det hur viktigt föräldrarna tycker att det är att det sjuka barnet 

behandlas och uppfostras som innan insjuknandet (Earle, Clarke, Eiser, & Sheppard, 

2006). 

 

Förändrad ekonomi  

Flertalet föräldrar får ta hand om sina barn utan någon ersättning, vilket ger förödande 

konsekvenser för ekonomin. Några blir av med jobben då de behöver vara hos sitt sjuka 

barn. Trots att några får ekonomiskt bidrag upplever föräldrarna den ekonomiska 

situationen som pressad. Även många av de föräldrar som arbetar blir emotionellt 

påverkade och kan inte arbeta som i normala fall. Det finns svårigheter med att 

återvända till jobbet igen efter sjukdomsperioden, föräldrarna känner sig inte längre 

engagerade i sina arbetsliv, men är tvingade finansiellt att börja arbeta (Fletcher, 2010; 

Wong et al., 2005).   

 

Andra föräldrar anser att de får ett stort stöd från sina arbetsgivare då de får möjlighet 

till sjukskrivning, för att lägga all sin fokus på barnet. Utan sjukskrivningen uppger 

föräldrarna att det skulle upplevas som omöjligt att orka med sjukhusvistelserna 

(Dahlqvist et al., 2010).   
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Stöd 

Kontinuitet inom vården är en viktig del i omvårdnaden, då det inger en upplevelse av 

trygghet. Omhändertagande upplevs då sjuksköterskorna visar empati gentemot 

familjen. Vårdpersonalen fungerar som ett stöd för föräldrarna då de känns tungt för 

dem att informera barnet om olika undersökningar och behandlingar. Lekterapin har stor 

betydelse för hela familjen och ses som ett avbrott ifrån behandlingarna. Missnöje 

gentemot vårdpersonalen uttrycks då barnet annars kan uppleva negativa konsekvenser, 

men föräldrar beskriver även känslan av att de inte borde klaga på dem som försöker 

rädda deras barns liv. Föräldrar upplever en känsla av tröst då de får stöd av varandra. 

Att få prata och dela erfarenheter med andra i liknade situation ger de flesta föräldrarna 

en upplevelse av hopp och minskad oro och stress.      

 

Stöd från vårdpersonal 

Att ha en god vårdrelation med vårdpersonalen och att ha en kontaktsjuksköterska 

uppskattas då det inger en känsla av trygghet. Föräldrarna uppger hur viktigt det är med 

kontinuitet bland vårdpersonalen, då de annars begränsas och inte känner sig bekväma 

med att ställa frågor (Dahlqvist et al., 2010). Kunskap om sjukdomen medför mindre 

förvirring, mindre frågor, lättare möjlighet till att följa med i läkarens och 

sjuksköterskans samtal samt att kunna fatta beslut kring barnets vård. Upplevelsen av att 

sjuksköterskorna har empati, får föräldrarna att känna sig omhändertagna. Det ses som 

positivt att sjuksköterskorna blir personliga och exempelvis stannar vid sängkanten och 

småpratar (Björk et al., 2009; Kars et al., 2008). 

Att som förälder kunna känna sig delaktig i vården kring barnets vård spelar en stor roll 

(Dahlqvist et al., 2010). Föräldrar är experter på sina barns reaktioner, tankar, känslor 

samt hur barnet i vanliga fall handskas med stress och påfrestningar. Detta resulterar i 

att föräldrarna lättare exempelvis vid undersökningar kan distrahera barnet. Distraktion 

sker genom lek, hålla handen samt hålla barnet i knäet (Kars et al., 2008; Wong et al., 

2005). Att ha kunskap om barnets symtom och behandling inger en känsla av 

meningsfullhet samt kontroll över situationen. Ett fåtal anger dock att kunskap bidrar till 

mer rädsla (Björk et al., 2009).  

Vid situationer där barnet utsätts för obehagliga undersökningar, ser föräldrarna en 

möjligt att delegera över ansvaret av att informera barnet angående undersökningarna 

till vårdpersonalen. Syfte med delegeringen är att behålla den förtroendefulla relationen 

gentemot sitt barn. Att kunna lita på sjuksköterskorna och uppfatta de goda effekterna 

av behandlingar är tröstande. Trots att barnet känner smärta under behandlingarna, kan 

föräldrarna lita på att sjuksköterskorna gör sitt bästa för att minska barnets rädsla och 

sjukdomslidande. Lekterapi beskrivs som en källa till välbefinnande och hopp. För 

föräldrarna och barnet ses inte terapin som en del i behandlingarna, utan upplevs som ett 

avbrott från behandlingarna. Föräldrarna får under lekterapin tid att vara för sig själva, 

då barnet och föräldrarna är trygga i att barnet spenderar tid med personalen på 

lekterapin (Dahlqvist et al., 2010; Kars et al., 2008).  

 

Att inte klaga på vårdpersonalen är nästan som en oskriven lag, då sjukhuspersonalen 

försöker rädda barnets liv (McGrath, 2001). Tillskillnad från McGrafths (2001) studie 

beskriver Kars et al. (2008) att föräldrarna gör allt för sitt barn och att de försöker 
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skydda barnet ifrån negativa följder av sjukdomen och behandlingen. Föräldrarna anser 

att vårdpersonal utsätter deras känsliga barn för onödigt lidande då kommunikation 

mellan vårdpersonal brister, vilket exempelvis kan vara att läkemedel för att förebygga 

biverkningar inte ges. I dessa situationer uppstår ett behov av att beskydda barnet och 

förhindra vårdlidande, vilket kan ske genom att ifrågasätta vårdpersonalen. 

 

Stöd föräldrar emellan 

Föräldrarna känner en tröst i att möta svårigheter tillsammans. Stöd från varandra ses 

som viktigt av praktiska skäl, då ena föräldern behöver vara med det sjuka barnet och 

den andra behöver vara hemma. Stödet från sin partner är även av stor betydelse 

emotionellt, vilket ger uttryck i att föräldern som är på sjukhuset kan ringa hem och ge 

uttryck för sina känslor. Alla har inte samma förmåga till att uttrycka sina känslor inför 

varandra, dock upplever alla att tilliten till sin partner finns (Dahlqvist et al., 2010; 

McGrath, 2001).  

 

I studien av Björk et al. (2009) anges att den som är på sjukhuset inte har någon 

möjlighet till att träffa andra vuxna. En annan upplevelse är att inte ha tid över för 

varandra eller för sig själva. Tillskillnad från Björks et al. (2009) studie visar McGrafths 

(2001); Wong et al. (2005) resultat att många finner stöd från andra föräldrar på 

sjukhuset.  Att prata om sitt sjuka barn med andra i samma situation är lättare än att 

förklara för någon som enbart kan föreställa eller tänka sig situationen. Att prata med 

personer i samma situation är ibland lättare än att tala med professionella. Avdelningen 

blir barnets och föräldrarnas andra hem under behandlingarna, vilket innebär att många 

föräldrar umgås med andra föräldrar och både får och ger stöd. Föräldrarna känner att 

de kan öppna sig för varandra och dela med sig av sina egna erfarenheter. Även 

oroligheten minimeras, då de får möjlighet till att dela med sig av både positiva och 

negativa händelser. Att se andra barn bli bättre på avdelningen hjälper föräldrarna att få 

hopp om att deras barn ska bli friskt. 

 

Stöd från släkt och vänner  

Stöd från släkten fås genom praktiska göromål, exempelvis genom att hämta syskon 

från skolan och laga mat. Utan den praktiska hjälpen vet föräldrarna inte hur de skulle 

ha klarat den krävande sjukdomstiden. Hjälp med att föra vidare information är även 

betydelsefullt. Att de pratar med några få av sina släktingar på telefon om hur 

sjukdomsförloppet framskrider, och att de sedan för vidare informationen till resten av 

släkten är en god hjälp (McGrath, 2001; Dahlqvist et al., 2010).  

 

En del föräldrar saknar stöd från familjen. Orsakerna till avsaknaden av stödet är 

exempelvis stora geografiska avstånd samt avlidna släktingar. Dessa känner sig 

isolerade och de som enbart hör från sina släktingar precis i början av sjukdomstiden 

känner sig besvikna. Besvikelsen övergår sedan i ett livslidande som påverkar 

relationen till dessa släktingar. Vissa väljer att inte berätta för nära släkt då de inte vill 

göra sina nära och kära oroliga i onödan (McGrath, 2001; Wong et al., 2005). 

 

Stöd från vänner är en viktig hjälp, framförallt för de som inte får så mycket stöd från 

sina släktingar. Att föräldrar kan dela med sig av svåra stunder tillsammans med vänner 
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och få deras stöd gör sjukdomslidandet mindre. Föräldrarna redogör att det 

framkommer vilka som är deras ”riktiga” vänner, då löften om stöd inte hålls av alla 

vänner. Föräldrar upplever även att vissa vänner endast hör av sig i början utav 

sjukdomsperioden. Föräldrarna beskriver att vännerna som ger stöd inte alltid är 

tillgängliga eftersom vännerna har sina egna liv att tänka på (Dahlqvist et al., 2010; 

McGrath, 2001).              

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Till en början valdes sökverktyget Summon att användas vid artikelsökningarna. Dock 

upptäcks det under arbetets gång att sökverktyget inte var lämplig att använda, då 

sökträffarna blev höga och många träffar var irrelevanta för syftet. Datumen för 

sökningar valdes att inte skrivas med, eftersom sökningarna gjordes under flera tillfällen 

då byte av databas utfördes. PubMed och Cinahl valdes att användas som databaser, 

vilket ansågs som bra då dessa två sökmotorer var inriktade på omvårdnad. Cinahl 

uppfattades som svår att söka i då den var känsligare med ordvalen än PubMed. Orden i 

Cinahl var tvungna att skrivas isär, vilket gjorde att vissa sökfraser som exempelvis 

”acute lymphoblastic leukemia” inte kunde skrivas ihop vilket var den ursprungliga 

tanken.  

 

Inklusionskriterierna samt exklusionskriterierna som användes bedömdes som relevanta 

för denna studie. Sökmaterialet hade utan dessa kriterier blivit för stort för att hanteras. 

Att artiklarna inte skulle vara publicerade innan år 2001 sattes eftersom så aktuell 

forskning som möjligt önskades användas. Varför enbart kvalitativa studier valdes att 

användas beror på övertygelsen om att dessa artiklar bättre svarade an på syftet än 

kvantitativa studier. Kvalitativa studier anses djupare redovisa för personliga 

upplevelser och känslor än kvantitativa. Studier som inriktades på föräldrars upplevelser 

av att ha barn med cancer inkluderades då det svarade an på syftet. Valet av att inte 

använda studier vars resultat inriktades på föräldrars upplevelser efter att deras barn 

genomgått behandlingen gjordes för att begränsa sökmaterialet och för att uppfattningen 

om att föräldrar som blivit intervjuade under behandlingstiden bättre kunde beskriva 

sina upplevelser fanns. Anledning till att hälften utav artiklarna var specialiserade på 

barn med leukemi berodde på att cirka hälften av alla barn som drabbas av cancer får 

leukemi. Skälet till att det i bakgrunden fanns med källor som var utgivna tidigare än 

2001 berodde på att informationen som fanns i dessa källor inte hittades bättre i några 

senare utgivna källor. Sökorden som användes ansågs vara väsentliga och var till hjälp 

för att uppnå syftet. Granskningen av artiklarna som skedde med hjälp av CASP (2006), 

betraktades som en god hjälp. Valet av att använda oss av Evans (2003) analysmetod 

ansågs som relevant och huvudtemana och subtemana uppfattades som lämpliga.  

 

Resultatet i litteraturstudien kan ha påverkats av de utvalda artiklarnas ursprungsländer. 

Studierna var från; Sverige, Nederländerna, Storbritannien, USA, Irland samt Kina. 

Olika stater har olika normer och regler, vilket gjorde att exempelvis den ekonomiska 

hjälpen familjerna fick/inte fick skilde sig åt.     
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Resultatdiskussion  

Vårt syfte med denna studie var att belysa föräldrars upplevelse av att leva med barn 

som har cancer. Vetenskapliga artiklar som berör vårt ämne har samlats och bildat en ny 

helhet. Vi har valt att inrikta vår diskussion på delar från huvudtemat förändrad tillvaro.  

 

Att få diagnosbesked     

Sjukdomsperioden är för föräldrarna och barnet en påfrestande tid med starka känslor 

och det är därför oerhört viktigt hur diagnosbeskedet framförs, då beskedet påverkar 

hela sjukdomsperioden (Oshea et al., 2007). Om diagnosbeskedet ges på ett okänsligt 

sätt bidrar det till ett onödigt vårdlidande under hela sjukdomsperioden. Wiklund (2003) 

beskriver vidare att vårdlidande uppstår som en konsekvens av vårdandet då det inte 

sker på ett bra sätt. Flury, Caflisch, Ullmann-Bremi och Spichiger (2011) styrker att 

föräldrar som får information om diagnosen, behandlingsplanen och stöd på ett 

tillfredsställande sätt upplever mindre rädsla och oro. De Graves & Aranda (2005) 

beskriver att inge hopp vid diagnosbeskedet är viktigt då det hjälper barnet och 

föräldrarna att hantera stressen och den psykiska påfrestningen som beskedet innebär. 

Författarna anser att det är av stor betydelse att sjuksköterskan förhindrar vårdlidande. 

Som tidigare beskrivet skildrar Oshea et al. (2007) att professionellt emotionellt stöd är 

viktigt vid diagnosbeskedet. Sjuksköterskan kan då innan beskedet till familjen ska ske 

exempelvis kontakta en kurator, som kan närvara under samtalet.  

 

Wong och Chan (2005) skildrar i sin studie om att upplevelserna för föräldrarna i 

enbarnsfamiljer blir mer påfrestande än för flerbarnsfamiljer, eftersom de riskerar att bli 

barnlösa. Författarna menar att det är förståeligt att enbarnsfamiljer kan uppleva att de 

har det svårare. Om barnet avlider i en enbarnsfamilj förstås föreställning om att det är 

värre än för en flerbarnsfamilj. Dock är ett barn oersättligt och syskonen till barnet kan 

aldrig ta det eventuellt avlidna barnets plats. Att ha fler barn kan hjälpa till i 

sorgearbetet om det sjuka barnet går bort. Stressen över att eventuellt bli barnlös under 

sjukdomsperioden hos enbarnsfamiljer kan jämställas med stressen över att syskonen 

inte ska känna sig bortglömda och inte bli omhändertagna. Det vill säga att 

flerbarnsfamiljer kan inte enbart fokusera på sitt sjuka barn som enbarnsfamiljer kan. 

Därför anses det inte som att enbarnsfamiljer har det värre än flerbarnsfamiljer om 

barnet överlever cancern.  

 

Flury et al. (2011) skildrar även att flerbarnsföräldrar beskriver svårigheter med att 

själva hinna med syskonen till det sjuka barnet och de upplever en ständig stress över 

detta. Syskon till barn med cancer får ofta mindre uppmärksamhet, vilket syskonen 

upplever olika beroende på vilken ålder de befinner sig i. Sloper, 2001 menar att äldre 

syskon förstår varför föräldrarnas uppmärksamhet går till det sjuka barnet och inte lika 

mycket till dem. Föräldrar känner ständig stress över den bristande uppmärksamheten 

och är inte alltid säkra på vart de ska vända sig för att få hjälp.  

 

Förändrad vardag 

I studien av Björk et al. (2009) framkommer det att föräldrar upplever en förändrad 

tillvaro. Att vardagen förändras bekräftas även av Flury et al. (2011) som förklarar att 

innan sjukdomen anpassades vardagsaktiviteter efter barnets ålder, men cancern gjorde 
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det omöjligt att fortsätta vardagen på samma sätt som innan. Föräldrarna behåller hela 

tiden hoppet om ett tillfrisknande även om deras barn lider av en livshotande sjukdom.   

 

Författarna anser att det är viktigt att behålla hoppet om att allt ska bli som vanligt och 

att föräldrarna vågar se framåt, dock sker det troligtvis inte i de flesta fallen. Oavsett hur 

prognosen för barnet än ser ut, förändras livsvärlden för föräldrarna och hela familjen 

för alltid. Om ett barn inte överlever sin cancer blir livet för familjen aldrig detsamma 

igen. Även om barnet blir friskförklarat kommer familjen aldrig att uppleva livet så som 

det var innan cancerdiagnosen. Att kunna uppskatta det som är betydelsefullt i livet och 

ta tillvara på tiden tillsammans med familjen prioriteras mer än innan 

sjukdomsperioden. Dock kan relationen till släktingar och vänner som föräldrarna under 

sjukdomsperioden upplevde sig svikna av, aldrig att kunna repareras helt.  

 

Flury et al. (2011) återger föräldrars upplevelser av att relationer till släkt och vänner 

förändras. Tanken om att cancern alltid kan komma tillbaka och att barnet kanske inte 

har lång tid kvar i livet kommer alltid att finnas med i den nya vardagen. Björk, 

Nordström, Wiebe och Hallström (2011) bekräftar att en ny vardag uppstår när barnet är 

friskförklarat och familjen uppskattar livet mer än innan sjukdomstiden. Kars et al. 

(2008) redogör för att en existenskris utlöses då rädslan över att förlora sitt barn ständigt 

är stor. Att en krisreaktion kan förekomma vid risk av att förlora sitt barn beskriver även 

Cullberg (2003). Enligt Dahlqvist et al. (2010) är en god vårdrelation ett viktigt stöd. 

Som sjuksköterska menar författarna att det därför är av vikt att skapa en trygg miljö för 

familjen och erbjuda professionell hjälp från exempelvis en kurator. I Oshea et al. 

(2007) artikel framkommer det att föräldrar som inte fått kontakt med kurator eller 

psykolog saknar detta.  

 

Förändrad närvaro 

Att ständigt närvara och finnas tillhands för barnet är en central del i resultatet (Kars et 

al., 2007). Dahlqvist et al. (2010) beskriver att det redan speciella bandet som finns 

mellan ett barn och dess förälder förstärks under sjukdomsperioden, och att detta 

förstärkta band ger föräldrarna en känsla av välbefinnande. Välbefinnande enligt 

Eriksson (1989) utgår ifrån hela människan och är en känsla, vilket innebär att 

välbefinnande är en individuell upplevelse. Wiklund (2003) redogör för att hoppet hör 

ihop med det som individen upplever som meningsfullt, vilket i sin tur ger livskraft och 

vilja att gå vidare. Välbefinnande kan tolkas som en positiv upplevelse, som kan 

upplevas även om exempelvis ens barn har cancer. Välbefinnande, en känsla av att må 

bra, ger hopp och kraft till att fortsätta kämpa och aldrig ge upp. Bandet mellan 

föräldrarna och barnet gör därför att föräldrarna alltid kan tillbringa tid hos sitt barn. 

Studien av Flury et al. (2011) har även den kommit fram till att minst en förälder hela 

tiden finns där och vårdar barnet. Att vårda ett cancersjukt barn uppger föräldrarna är 

som ett heltidsjobb. Att vara delaktig i barnets vård beskriver Dahlqvist et al. (2010) 

som en del i att närvara hos barnet. Sjuksköterskans uppgift blir därför att se till att 

föräldrarna ständigt kan närvara hos barnet genom att se till att föräldrarna är så 

delaktiga i barnets vård som de vill och behöver. Enligt Kirk, Glendinning och Callery 

(2005) är en nyckelroll för sjuksköterskan att ge emotionellt stöd åt föräldrar när de är 

delaktiga i barnets vård.    
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Stöd från vårdpersonal 

Stöd och kontinuitet hos vårdpersonal är av stor betydelse för föräldrarna (Dahlqvist et 

al., 2010). Att sjuksköterskan ger stöttning till barnet och dess familj är viktigt, för att 

familjen inte ska känna sig övergivna. Det hjälper sjuksköterskan att få kunskap om 

familjens regler och rutiner för att lättare kunna anpassa informationen som ska 

framföras. Ge stöd innebär också att inge hopp inför framtiden och ge föräldrar 

självförtroende att delta i vården av sitt barn (Hopia, Tomlinson, Paavilainen & Astedt-

Kurki, 2005). För att kunna stötta föräldrar genom deras upplevelser av sjukdomstiden, 

måste sjuksköterskan ta reda på familjens önskemål och förväntningar (De Graves et al., 

2005). Vi håller med ovanstående studier, sjuksköterskan har ett stort att ansvar 

gentemot att dessa familjer ska känna sig omhändertagna och få uppleva en så lindrad 

sjukdomsperiod som möjligt. Sjukdomslidande uppstår enligt Wiklund (2003) då en 

person har fysiska symtom från sin sjukdom och följden som blir utav dessa. Vi anser 

att en person trots avsaknad av sjukdom kan uppleva ett sjukdomslidande, exempelvis 

föräldrar till barn med cancer. En förälder kan lida utav att se sitt barn uppleva ett 

sjukdomslidande, vilket då även för föräldern innebär ett sjukdomslidande.        

 

SLUTSATSER 

Av resultatet i denna litteraturstudie drar vi följande slutsatser: 

 

 Föräldrarnas livsvärld förändras.  

 Hopp om en ljus framtid finns, dock kvarstår rädslan om att mista sitt barn.   

 Sjukdomsperioden efterlämnar ekonomiska konsekvenser. 

 Meningsfullhet upplevs då föräldrarna deltar i vården av sitt barn.  

 En god vårdrelation inger trygghet.  

 Missnöje gentemot vårdpersonalen döljs i största mån. 

 Tilliten till sin partner är oerhört viktig för att klara av sjukdomsperioden.  

 Stöd från andra föräldrar i samma situation, vänner och släkt är av stor 

betydelse.      

 

Betydelse för vårdandet  

I den kliniska vården är det av betydelse för sjuksköterskan att ha kunskap om dessa 

slutsatser då omvårdnaden av ett cancersjukt barn och dess föräldrar inte är helt lätt. Då 

livsvärlden är förändrad och reaktionerna på diagnosen många, är det viktigt att 

sjuksköterskorna kan ge information och stöd på ett känslomässigt korrekt sätt, 

individuellt anpassad för den aktuella förälderns livsvärld. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna tillsammans med föräldrarna för en dialog om familjens situation, då 

sjuksköterskan kan uppmärksamma behov utav ytterligare professioner som exempelvis 

en kurator. Sjuksköterskorna kan svara på eventuella frågor som familjen har om hur det 

går till väga för bland annat sjukskrivning. Sjuksköterskorna bör låta föräldrarna ta så 

stor plats som de behöver och vill, för att de ska känna sig delaktiga i vården av sitt 

barn. Bjuda in till samtal med föräldrarna och bygga upp en förtroendefull vårdrelation 

är ytterligare en aspekt som sjuksköterskorna ska ha i åtanke. Det är även viktigt för 

sjuksköterskorna att uppmärksamma eventuella missnöjen, eftersom föräldrarna inte 

vågar klaga på vårdpersonalen som vårdar deras sjuka barn om det inte har stora 
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avgörande konsekvenser för barnet. Som sjuksköterska i omvårdnaden av en hel familj 

är det även av betydelse att våga fråga och ge stöd om hur förhållandet föräldrarna 

emellan och vänner/släkt fungerar. Stöd från andra föräldrar är avlastande för 

föräldrarna, detta är som sjuksköterska viktigt att ta vara på och sköterskan kan ge tipsa 

om att prata med andra föräldrar på avdelningen samt stödgrupper.           
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Bilaga 1 

 Perspektiv Problem/Syfte Metod Resultat 

Titel:  

An Everyday 

Struggle-Swedish 

Families' Lived 

Experiences During 

a Child's Cancer 

Treatment 

Författare:  
Björk, M., Wiebe, T. 

& Hallström, I. 

Tidskrift:  

Journal of Pediatric 

Nursing  

Årtal: 2009 

Land: Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Belysa familjens 

levda erfarenhet under 

barnets 

cancerbehandling 

En induktiv och 

longitudinell design 

valdes. 11 familjer 

valdes ut för intervju 

där mödrarna var i 

åldern 31-38, fäderna 

i åldern 32-42, 

patienter i åldern 7-12 

och syskon 7-10 år. 

 

Alla intervjuer 

spelades in och 

transkriberades sedan.  

Resultatet 

presenterades i sex 

olika teman. 

 

Titel: Being there: 

parenting the child 

with acute 

lymphoblastic 

leukaemia 

Författare: Kars, 

MC., Duijnstee, 

MSH., Pool, A., van 

Delden, J JM. & 

Grypdonck, MHF.   

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing  

Årtal: 2008 

Land:Nederländerna 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att få insikt i 

upplevelsen av att 

vara föräldrar till ett 

barn med leukemi 

under 

behandlingsperioden. 

Grundad teori 

användes i studien 

som gjordes med 

intervjuer med 12 

mödrar och 11 fäder.  

Barnen till föräldrarna 

var mellan 2-12 år, 

föräldrarna var mellan 

29-42 år. 

Resultatet 

presenterades i sex 

huvudtema samt 

fem subteman.  

  

Titel: Identifying 

Support Issues of 

Parents of Children 

with Leukemia. 

Författare: 

McGrath, P. 

Tidskrift: Cancer 

practice 

Årtal: 2001 

Land: USA 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att utforska föräldrars 

upplevelser av de stöd 

de fått då deras barn 

insjuknat i leukemi.    
 

 

 

 

 

 

 

En longitudinell 

studie gjordes med 

öppna intervjuer, med 

12 föräldrar till barn 

med leukemi. 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades 

sedan. Barnen var 

mellan 9 månader och 

10 år, föräldrarna var i 

åldrarna 28-44 år. 

 

Resultatet 

presenterades i åtta 

teman.  

Titel: ).” Bulding a 

new normality”: 

Mothers experience 

of caring for a child 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att bidra till 

förståelsen av hur det 

”normal” familjelivet 

En longitudinell 

studie gjordes med 

intervjuer vid tre olika 

tillfällen med varje 

Resultatet 

presenteras i tre 

huvudteman med 

fem likadana 
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with acute 

lymphoblastic 

leukemia. 

Författare: Earle, 

EA., Clarke, SA., 

Eiser, C., & 

Sheppard, L 

Tidskrift: Journal 

compliation 

Årtal: 2006 

Land: 

Storbritannien 

påverkas då ett barn 

drabbas av leukemi 

från familjens 

perspektiv.   

 

enskild mor. Studien 

inkluderade 32 

mödrar till barn 

mellan 3-16 år.  

 

subteman under 

varje huvudtema.    

  

Titel: The 

qualitative 

experience of 

Chinese parents with 

children diagnosed 

of cancer 

Författare: Wong, 

MY-F., & Chan, 

SW-C. 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing 

Årtal: 2006 

Land: Kina 

Kvalitativ 

studie 

Syftet med studien var 

att beskriva kinesiska 

föräldrars upplevelser 

av att ha ett barn med 

cancer under 

behandlingsperioden.   

Ett fenomenologisk 

ansats användes och 

öppna kvalitativa 

intervjuer gjordes med 

nio föräldrar till barn 

med cancer. Alla 

intervjuer spelades in. 

Föräldrarna var 

mellan 28-45 år, 

barnen mellan 3-15 år.  

 

 

Resultatet 

presenterades i 

fyra huvudteman 

samt 15 subteman.   

Titel: Parents 

Experiences of What 

Comforts Them 

When Their Child is 

Suffering From 

Cancer 

Författare: 

Dahlqvist, Norberg, 

Strandberg, 

Söderberg & 

Ångström-

Brännström 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

Årtal: 2010 

Land: Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Beskriva föräldrars 

berättelser om var de 

finner tröst när de har 

ett barn 

som lider av cancer. 

En kvalitativ 

innehållsanalys 

användes och 

intervjuer 

genomfördes med 9 

föräldrar. 8 mödrar, 

en fader. Studien 

baserades på barn i 

åldrarna 3-9 år som 

togs in på en 

pediatrisk onkologi 

avdelning som hade 

genomgått sin första 

behandling. 

Resultatet 

presenterades i 

fem huvudteman 

och 13 subteman. 

Titel: My child has 

cancer: The costs of 

mothers experiences 

of having a child 

with pediatric cancer 

Författare: 

Kvalitativ 

studie 

Undersöka mödrars 

upplevelser av att ha 

barn med cancer vid 

diagnos, behandling 

och tiden därefter. 

 

Kvalitativa intervjuer 

användes där nio 

mödrar över 16 år 

intervjuades, som 

hade barn som 

behandlats för 

Resultatet 

presenterades i ett 

huvudtema och 

fyra subteman.   
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Fletcher, PC. 

Tidskrift: Issues in 

Comprehensive 

Pediatric Nursing 

Årtal: 2010 

Land: 

Storbritannien 

barncancer. 

Titel: Breaking Bad 

News. Parents 

Experience of 

Learning that Their 

Child has Leukemia 

Författare: OShea, 

Smith, OMarcaigh, 

McMahon, 

Geoghegan & Cotter 

Tidskrift: Irish 

medical journal 

Årtal: 2007 

Land: Irland 

Kvalitativ 

studie 

Söka föräldrar med 

erfarenhet av att ha 

barn med leukemi, för 

att sedan identifiera 

och förbättra denna 

process. 

Öppna intervjuer 

skedde med 49 

familjer med 

föräldrar till barn 

under 18 år som hade 

diagnosen leukemi.  

 

. 

Resultatet 

presenteras i tre 

teman.  

 

 

 

 

  

 

 


