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Sammanfattning    

 

Varje år drabbas ungefär 300 barn av olika typer av cancer i Sverige. När barnet drabbas 

av cancer så hamnar föräldrarna i en krissituation, och då kan de behöva mer stöd för att 

hantera denna svåra situation. Föräldrarna är länken till barnet, är inte mamma och 

pappa starka och mår bra så kan inte barnet heller må bra. Syftet med denna studie är att 

beskriva föräldrars upplevelser när barnet har drabbats av cancer. För att besvara syftet 

har vi valt att göra en litteraturstudie som bygger på kvalitativa artiklar. Resultatet visar 

att föräldrars upplevelse av när deras barn drabbas av cancer kan beskrivas utifrån 4 

teman, och dessa teman är: Upplevelse av kaos, Upplevelse av förlust, Att kunna 

påverka barnets tillfrisknande och Behov av emotionellt stöd. I resultatet kom det fram 

att föräldrarna kände sig maktlösa eftersom de upplevde att de inte hade kontroll över 

barnets sjukdom, och att hela deras livsvärld förändrades. Genom samtalstid och 

handledning kan sjuksköterskan lyssna på föräldrars upplevelser och på så vis kan 

föräldrarna släppa ut känslorna och tankarna som de har inom sig. Att skapa en god och 

bra kommunikation med föräldrarna är en viktig del i omvårdnaden av det sjuka barnet. 

Det är bra om föräldrarna kan få en ”egen” sjuksköterska och att så få personer som 

möjligt sköter vården kring barnet för att få en kontinuitet. Det är viktigt att föräldrarna 

så mycket som möjligt får vara delaktiga i barnets omvårdnad och behandling. 
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INLEDNING 

Ett barn kan drabbas av olika former av cancer, och varje år insjuknar ungefär 300 barn 

av cancer i Sverige. Föräldrarna är länken till barnet, och det är viktigt att föräldrarna är 

starka och mår bra, då kan också barnet må bra. Vi har ett intresse av att ta reda på hur 

föräldrarna till ett barn med cancer upplever denna kaotiska situation när deras barn har 

drabbats av cancer. 

 

BAKGRUND 

Barncancer 

De barncancersjukdomar som förekommer mest är olika hjärntumörer och leukemier; 

mer än hälften av alla diagnoser är leukemier och hjärntumörer. I vissa åldrar är vissa 

typer av barncancer vanligare. Typiska barncancersjukdomar är bland annat njurtumörer 

och neuroblastom, en tumörtyp i nervcellerna som ofta sitter i buken, samt leukemi. 

Skelettcancer drabbar oftast barn i tonåren (Barncancerfonden, 2010). 

 

Leukemi hos barn kännetecknas av en okontrollerad tillväxt av omogna förstadier till de 

vita blodkropparna i benmärgen. Leukemicellerna tränger ut den friska blodbildningen i 

benmärgen och infiltrerar med tiden också övriga organ i kroppen. Det som 

kännetecknar akut lymfatisk leukemi är att en viss sorts omogna celler, som i första 

hand finns i benmärgen, växer till sig och utvidgar sig och på så vis hämmar samt 

tränger undan den friska benmärgen. De första symtomen är blekhet, trötthet, ökad 

infektionskänslighet, blodbrist och ökad blödningsbenägenhet och detta beror vanligtvis 

på att man saknar frisk benmärg. Utav barnen som har leukemi överlever cirka 80 

procent i dagsläget. På grund av en effektivare behandling och bättre diagnostik har 

prognosen blivit bättre nu för tiden (Barncancerfonden, 2010).  

 

Hjärntumörerna kan vara godartade till elakartade, och cirka hälften av hjärntumörerna 

förekommer i lillhjärnan och hjärnstammen. Symtomen som kan förekomma är bland 

annat trötthet, huvudvärk och kräkningar. Beroende på barnets ålder och på tumörens 

läge så varierar symtomen. Svårigheter att äta, sen utveckling och irritation är vanliga 

symtom hos småbarn. Hos skolbarn kan symtomen yttra sig i form av 

personlighetsförändring, försämrad skolprestation, trötthet och återkommande 

huvudvärk. Överlevnaden varierar mycket beroende på de olika tumörformerna, men 

den sammanlagda långtidsöverlevnaden är ungefär 70 procent (Barncancerfonden, 

2010).  

 

Orsaker, utredning och behandling av barncancer 

Enskär (1999) framhåller att det inte är helt klarlagt varför barn drabbas av cancer. Det 

har dock identifierats vissa ämnen som misstänks orsaka cancer hos barn. Det finns 

belägg för att ärftlighet, cytostatika, joniserande strålning, vissa kemiska substanser, 

miljögifter, immunsuppressiva läkemedel, rökning under graviditeten och vissa typer av 

virus kan vara en orsak till cancer. Utredningen av misstänkt cancer hos barn sker ofta 
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med en kombination av olika undersökningar. De vanligaste undersökningarna är 

provtagningar, biopsier och röntgenundersökningar. Behandlingsalternativen av cancer 

hos barn är, kirurgi, cytostatika, strålning och benmärgstransplantation. 

Behandlingslängden för cancersjukdomar varar mellan två månader och ett år medan 

behandlingen vid akut lymfatisk leukemi (ALL) varar omkring två år (Månsson & 

Enskär, 2008). Enskär (1999) påvisar att de flesta patienter med cancer kommer att 

behöva genomgå något operativt ingrepp. Kirurgi kan användas för att ta bort tumörer 

och för att se om cancern har spridit sig. Kirurgi kan också innebära ett mindre ingrepp 

så som exempelvis biopsi för att kunna ställa diagnosen. Det kan ofta bli aktuellt med 

andra mindre operationer som inläggning av central venkateter (CVK) eller en central 

venport. Strålbehandling används vid cancerbehandling och innebär att joniserande 

strålning bryter ned både normala - och cancerartade celler, men strålningen är mest 

skadlig för cancercellerna. Strålbehandlingens mål är att minska tumörens storlek och 

används ofta i kombination med cytostatika eller innan/efter en operation. Cytostatika är 

en viktig komponent i cancer behandlingen. Cytostatika är ett läkemedel som ofta kallas 

för cellgifter på grund av sin celldödande förmåga. Långvarig behandling med 

cytostatika kan ge allvarliga biverkningar så som allvarliga reaktioner, håravfall, 

trötthet, illamående och kräkningar, sår i munnen, ökad infektionsbenägenhet, anemi 

och en ökad blödningsbenägenhet. Benmärgstransplantation är ett annat alternativ av 

behandling för barn med cancer. Via den här behandlingen ges det en möjlighet att 

ersätta den sjuka benmärgen med den friska benmärgen.  

 

Det sjuka barnet 

Då barnet blir sjukt och hamnar på sjukhus, blir barnet beroende av andra människor, 

och då är det lätt för barnet att förlora sin identitet (Månsson & Enskär, 2008). En följd 

av cancer är att barnen upplever smärta, och 70 % av barn med cancer har svår smärta. 

Smärtan hos barn kan vara i form av: cancerrelaterad, procedurrelaterad, 

behandlingsrelaterad och orelaterad. Det är många faktorer som påverkar 

smärtupplevelsen hos barn, så som till exempel ålder, oro, stress, personlighet, tidigare 

erfarenheter, trötthet, förlorad självkänsla, förväntan om smärta och även kulturella 

aspekter spelar roll. Det största problemet som barn upplever med cancer är smärta och 

rädsla för smärtsamma procedurer (Månsson & Enskär, 2008). Detta kan leda till ett 

sjukdomslidande. Sjukdomslidande framträder många gånger då barnet får en diagnos. 

Deras livsvärld förändras då de måste konfronteras med allvaret i situationen.  

Sjukdomslidande uppstår också på grund av symtom och problem som kommer till följd 

av sjukdomen (Wiklund, 2003).  I en kinesisk studie av Wu, Hsu, Zhang, Shen, Lu och 

Li (2010) beskriver de att cancerrelaterad trötthet är vanlig bland barn och ungdomar 

med leukemi. Deltagarna beskrev sin trötthet genom att peka ut specifika delar av 

kroppen som gjorde att de kände sig trötta. Denna fysiska trötthetskänsla kan uppstå i 

kroppen, nacken, huvud, ben och skelettet. Deltagarna beskrev inte bara fysisk trötthet, 

men även att de upplevde en psykisk trötthet. I beskrivningen av deras psykiska tillstånd 

ingår: bristande intresse, förlust av motivation, otålighet och brist på energi eller 

trötthet.  

Barn är mycket känsligare för strålbehandling än vad vuxna är eftersom att barnen är 

under tillväxt. Barnets normala skelettutveckling kan förhindras av en liten stråldos, 

eftersom att det växande skelettet är mycket känsligt för strålning. Strålbehandling 
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brukar ges vid flera tillfällen, och varje behandlingstillfälle kan pågå under fyra till sex 

veckor. Barnet brukar inte känna något efter en strålbehandling, men efter flera 

behandlingar så kan en biverkan vara att huden reagerar. Huden runt området som 

strålas blir rödflammig, irriterad och kliande. Det kan uppstå en irritation i 

munslemhinnan och halsen vid strålbehandling mot huvudet. Dessa biverkningar 

kommer att försvinna efter avslutad behandling men huden kommer att vara känslig i 

flera år efter behandlingens slut, och detta kan skapa ett sjukdomslidande. Enligt 

Eriksson (1994) skapas ett sjukdomslidande till följd av problem och symtom på grund 

av sjukdomen. Dahlberg (2003) skriver att sjukdomslidande kan uppstå på grund av 

symtom, sjukdom eller annan ohälsa.  

Cytostatikabehandling påverkar hela barnets kropp. Barnets celldelningsaktivitet är 

mycket större än vuxnas eftersom att barn växer och utvecklas. Cytostatika påverkar de 

celler som delar sig snabbast och detta ger upphov till en rad olika biverkningar 

(Barncancerfonden, 2010). En av dessa biverkningar som är mycket vanlig vid 

cytostatikabehandling är håravfall (alopecia). Håret kan falla av i små tussar när barnet 

ska kamma sig och detta kan ske efter cytostatikabehandlingen. Barnet kan även förlora 

annan behåring på kroppen som ögonfransar, ögonbryn, hår på benen, hår under 

armarna, könshår och skäggväxt. Barnet förlora håret oftast några dagar efter en 

cytostatikakur. Beroende på vilken cytostatikakur barnet får påverkar detta hur mycket 

hår barnet tappar. Många barn upplever att deras gamla hår inte ser ut som det nya håret 

som de har fått efter behandling, håret kan ha en annan färg, kvalitet eller bli rakt eller 

lockigt. På vissa barn växer inte håret ut förrän efter behandlingen är avslutad. Många 

äldre barn upplever att det är ett stort problem att förlora håret, barnen beskriver att 

håret är synonymt med livet. Tonåringar beskriver att deras håravfall har lett till att de 

isolerar sig, att kamrater undviker dem, att de har fått en negativ självbild och ett dåligt 

självförtroende och detta kan också leda till ett sjukdomslidande för barnet (Enskär, 

1999).  

Barnen med cancer betonade vikten av att deras mödrar var närvarande under 

sjukhusvistelser eftersom att mammorna är barnens beskyddare. De uttrycker också 

vikten av att deras sjuksköterskor samverkade med och inkluderade deras föräldrar i 

vårdplanerna (Cantrell & Matula, 2009). Enskär (1999) framhåller att det är ett 

ömsesidigt beroende där föräldrarnas och barnets välbefinnande påverkar 

vårdpersonalens välbefinnande och vice versa. Månsson och Enskär (2008) belyser att 

en viktig del i omvårdnaden av barn med cancer är att skapa en god kommunikation 

med det sjuka barnet och föräldrarna. Enskär (1999) beskriver att det kan vara 

påfrestande för vårdpersonalen att vårda barn med cancer och deras familjer. Relationen 

och närheten till barnet och familjen kan vara aspekter som underlättar vårdarbetet. 

Dahlberg (2003) anger att en vårdande relation kan finnas mellan vårdare och patient, 

och detta visar sig oftast genom ett professionellt engagemang från vårdaren. Det är 

vårdarens ansvar att vårdrelationen blir positiv. För att det ska kunna skapas en 

vårdande relation så krävs det att det finns ett bra samspel och kommunikation mellan 

vårdare, patient och närstående. 
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Att vara förälder till ett sjukt barn 

Tveiten (2000) refererar till Sommerschild (1994) som beskriver att när föräldrar får 

reda på att deras barn lider av en allvarlig eller dödlig sjukdom så kan de hamna i en 

krissituation. Enskär (1999) belyser att föräldrarna måste fatta beslut angående barnets 

behandling och hitta ett sätt att berätta för barnet att det har cancer och om 

behandlingen. Dessutom måste de informera släkt och vänner om barnets sjukdom. 

Samtidigt som de måste sköta sitt arbete måste de vara involverade i barnets vård. Det 

måste lära sig att sköta praktiska saker kring barnets vård så som exempelvis att sköta 

en sond eller venport och så vidare. Familjens vardagsliv och dagliga rutiner blir då 

störda, livsvärlden förändras. Enligt Dahlberg (2003) är livsvärlden den värld som vi 

lever i. Det uppstår ett livslidande när livsvärlden förändras och enligt Wiklund (2003) 

påverkar livslidandet hela människans livsvärld. Eriksson (1994) framhåller att när 

människan påverkas av ohälsa och sjukdom så berör detta hela människans 

livssituation. Livet man är van vid sätts ur balans och tas plötsligt ifrån en. Människan 

upplever då ett lidande som påverkar hela livssituationen. Livslidande kan vara allt från 

en förlust att kunna klara olika sociala uppdrag till ett hot mot ens hela existens. 

Livslidande är det lidande som upplevs i samband med det egna unika livet, vad det kan 

innebära att leva och att inte leva och att vara människa bland andra människor.  

Eftersom att all tid går åt att vårda det sjuka barnet, så är det oviktigt att upprätthålla 

hemmets sysslor och arbete för föräldrarna. Föräldrarna kan på så vis bli isolerade från 

vänner, släkt, tidigare fritidsintressen och arbete. Detta kan även leda till 

relationsproblem mellan föräldrarna men framförallt inom familjen. Det är inte ovanligt 

att relationsproblemen mellan föräldrarna leder till skilsmässa. Mamman bär det största 

ansvaret för det sjuka barnet i många familjer. Medan i vissa fall bär bägge föräldrarna 

ansvaret för barnet och får på så vis en starkare relation till varandra och övriga 

familjemedlemmar (Enskär, 1999).  

I en studie av McGrath, Paton och Huff (2005) framhålls att papporna till cancersjuka 

barn, var tvungna att anpassa sin sjukhusvistelse utifrån arbetstiden. Det var bara en 

pappa i studien som tog ledigt från jobbet för att kunna vara på sjukhuset med sitt sjuka 

barn. En av mammorna hade sagt upp sig från sitt jobb så att hon kunde vårda och vara 

med sitt sjuka barn på heltid.   

Familjens ekonomi blir extra ansträngd under barnets sjukdom. Familjen får extra 

utgifter för mediciner, parkering, resor, mat, telefonsamtal och extra ombyten på 

sjukhuset, presenter till sjuka barnet och syskonen, att hitta på roliga saker och utflykter, 

hemhjälp och barnvakt, och detta kostar extra pengar för familjen. Detta tillsammans 

med lägre inkomst på grund av sjukskrivning från arbetet eller arbetslöshet, kan leda till 

en ansträngd ekonomi under sjukdomens gång och längre fram (Enskär, 1999; McGrath, 

Paton & Huff, 2005). 

PROBLEMFORMULERING 

Varje år drabbas ungefär 300 barn av olika typer av cancer i Sverige. När man har ett 

barn som har drabbats av cancer så hamnar föräldrarna i en krissituation, och då kan 

föräldrarna behöva mer stöd för att hantera denna svåra situation. Föräldrarnas 

välbefinnande påverkar barnet, är inte mamma och pappa starka och mår bra så kan inte 
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barnet heller må bra. Därför är det viktigt att skapa kunskap om hur föräldrarna 

upplever och hanterar situationen av att deras barn har drabbats av cancer. Utifrån den 

kunskapen kan sjuksköterskor hjälpa, stötta och bemöta föräldrarna på bästa sätt så att 

barnet får den bästa vården som möjligt. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva föräldrars upplevelser när barnet har drabbats av cancer. 

 

METOD 

Metoden är en litteraturstudie som bygger på kvalitativa artiklar enligt Fribergs (2006) 

modell. Modellen framhåller att analys av kvalitativ forskning bidrar till evidensbaserad 

omvårdnad. Artiklarna analyserades enligt Evans (2003) metod för innehållsanalys. 

 

Litteratursökning 

Artiklarna söktes i databasen Cinahl, vi använde oss av Advanced Search där vi valde 

Linked Full Text och Peer Reviewed. Sökorden som användes var ”family experience”, 

”child” och ”cancer”, detta gav 42 träffar. Sökningar gjordes i andra databaser men gav 

inga relevanta träffar. Våra inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara kvalitativa 

och svara an mot syftet, att artiklarna skulle vara från olika länder, att de skulle vara 

skrivna på engelska och även att artiklarna skulle ha en hög vetenskaplig kvalitet. Vi 

läste samtliga 42 och valde ut studier med titeln som stämde överens med vårt syfte. 

Därefter läste vi abstract från 18 artiklar. Av dessa artiklar valde vi bort de artiklar som 

var kvantitativa. Vi fick då sammanlagt 6 artiklar kvar. Eftersom att vi använde oss av 

Advanced Search, så valde vi att göra en sekundär sökning. Vi sökte på gamla uppsatser 

via BADA (högskolans digitala arkiv), sökorden som användes var ”cancer” och ”barn” 

då hittade vi två uppsatser som stämde överens med vårt syfte. Sedan gjorde vi en 

manuell sökning genom att titta på vilka referenser de hade använt sig av. De var fyra 

artiklar som stämde med vårt syfte som vi valde att ta med. Det blev sammanlagt 10 

artiklar (bilaga 1), och de var från Taiwan, Tyskland, Kina, Kanada, Australien, 

Nederländerna, Sverige och England. Barnens åldrar i de olika studierna var allt från 

några månader upp till 20 år. 

 

Analys 

Evans (2003) metod för innehållsanalys har använts för att analysera artiklarna. 

Analysprocessen har fyra olika steg: 

 

1. Datamaterial samlas in 

2. Centrala nyckelfynd identifieras 

3. Nyckelfynden analyseras 

4. Resultatet beskrivs 

 

Artiklarna lästes var och en för sig för att få en ökad förståelse för innehållet. Sedan 

granskades artiklarna avseende kvalitet med ett granskningsprotokoll för kvalitativa 

studier (bilaga 2). Resultatet vid granskningen visade att samtliga artiklar var av en 
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medelhög och hög vetenskaplig kvalitet. Nästa steg var att identifiera centrala 

nyckelfynd utifrån syftet, vilket vi gjorde genom att läsa resultatet av artiklarna om och 

om igen. Näsa steg var att sortera nyckelfynden utifrån likheter och skillnader. Vi 

reflekterade över dessa likheter och skillnader i nyckelfynden, och bildade teman, och 

gjorde ytterligare en reflektion över analysen. Sedan kontrollerades resultatets 

trovärdighet mot originalartiklarna för att se om det fanns ytterligare fynd. Vid analysen 

framkom 4 teman som bildar denna studies resultat.    

 

RESULTAT 

Resultatet visar att föräldrars upplevelse av när deras barn drabbas av cancer kan 

beskrivas utifrån 4 teman (Fig.1), och dessa teman är: Upplevelse av kaos, Upplevelse 

av förlust, Att kunna påverka barnets tillfrisknande och Behov av emotionellt stöd.  

 

 
Figur 1. Föräldrars upplevelser när barnet har drabbats av cancer. 

 

Upplevelse av kaos  

Föräldrarnas första reaktioner på barnets diagnos var en blandning av känslor och en 

upplevelse av kaos. Det var många föräldrar som upplevde en känsla av chock (Wong & 

Chan, 2006; McGrath, 2002; McGrath, 2001; Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & 

Kreuger, 1997). Barnets sjukdom kommer som en chock för föräldrarna. Som ett 
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resultat av den existentiella chocken, konfronterades föräldrarna med förlust av deras 

vardagliga liv (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1998).   

 

I chockfasen var förnekelse en vanlig reaktion hos föräldrarna. Föräldrarna kunde inte 

acceptera verkligheten av sjukdomen, att deras barn var sjukt. Det var särkilt svårt när 

barnet var deras enda barn. En förälder uttryckte: 

 
I questioned if the diagnosis was accurately made. I asked the doctor to check it again 

and again. But deep in my heart I know that I should not deceive myself. However, if I 

did not deceive myself, I found it very difficult to face the reality. My child was so 

healthy and seldom got sick all along … How could I accept the diagnosis? (Wong & 

Chan, 2006 s. 713).  
 

I en studie av McGrath (2002) berättar två föräldrar att verkligheten inte sjunkit in och 

att de trodde att det berodde på att de var i någon slags förnekandefas. En förälder 

upplevde att förnekandet var ett försvar för att inte bli överväldigad av situationen och 

lämnade verkligheten åt sidan.  

  

För att klara av den kaotiska och stressfulla situationen som föräldrarna befann sig i, 

strävade de på olika sätt att få kontroll på situationen för att minska kaoset. Att ha 

kontroll var viktigt för föräldrarna för att bevara välbefinnandet och till deras inställning 

gentemot sjukdomsupplevelsen (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1998; 

Björk, Wiebe & Hallström, 2005).  

 

Föräldrarna kände sig plötsligt som nybörjare, både när det gällde sjukdomen och även 

när det gällde att vara förälder till sina barn. De fann att deras vanliga referensramar inte 

längre var giltiga. Föräldrarna försökte hitta information genom att läsa och fråga 

personalen. Eftersom att situationen upplevdes som kaotisk, var det ibland svårt för 

föräldrarna att förstå informationen. En mamma berättade att en läkare om och om igen 

berättade att 75 procent av dem som fick leukemi överlevde, men det tog flera dagar 

innan hon förstod att det var möjligt att överleva efter barncancer. När vårdpersonalen 

hade bråttom, eller inte kunde ge konsekvent information eller svar, eller när 

informationen inte var tydlig, så upplevde föräldrarna ett ökat kaos (Björk, Wiebe & 

Hallström, 2005). En mamma uttryckte följande: 

 
I tried to get a hold of more general information but we didn‟t get anything. . . . Then I 

found information about cancer in children and then we read it and then it felt like . . . oh, 

that‟s how it is. Then we felt much calmer (Björk, Wiebe & Hallström, 2005 s. 271).      
 

En form av kaos kan vara maktlöshet, föräldrarna kände sig maktlösa när de inte kunde 

skydda sitt barn från smärtsamma medicinska situationer. Föräldrarna upplevde att det 

var hjärtskärande när barnet bad om hjälp att fly från smärtsamma eller obehagliga 

upplevelser (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & 

Kreuger, 1997; McGrath, 2001). En mamma berättade:  

 
She could scream at me, Mommy please get me out of here! I felt like I wanted to take 

my child away from there. Don‟t hurt my child, but at the same time you know that you 

have to let them (the staff) take those tests. They do it in the best, easiest way, but at the 

same time it‟s horrible to have to see your child go through what they have to (Björk, 

Wiebe & Hallström, 2005 s. 271). 
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Upplevelse av förlust 

Det var många föräldrar som upplevde en känsla av förlust av något slag när de fick 

vetskap om att barnet fått cancer (Woodgate, 2006; McGrath, 2002; Van Dongen-

Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1998). Den ultimata förlusten som fruktades av alla 

föräldrar var förlusten av sitt sjuka barn. Som en pappa beskrev med följande ord: 

“cancer threatened the most important thing in life, our child” (Woodgate, 2006 s. 12).  

 

I en studie av Van Dongen-Melman, Van Zuuren och Verhulst (1998) framkom att de 

flesta negativa förändringarna kan vara en slags förlust. Föräldrarna beskrev att de 

aldrig kunde bli samma avslappnade person igen, att de hade förlorat upplevelsen av 

glädje, och kände besvikelse över livet. Woodgate (2006) framhåller i sin studie att en 

fruktad förlust var att familjen skulle splittras. Förutom kampen mot cancer upplevde 

föräldrarna att det var en kamp att hålla samman familjen, och detta upplevdes som en 

av de svåraste sakerna med barncancer. Förutom risken att det sjuka barnet kan dö och 

att familjen kan splittras så upplevde föräldrarna en förlust av dagliga rutiner i livet, 

vänner, hälsa och inkomst. Dessa förluster skapade en gemenskap mellan föräldrar som 

har ett barn med cancer.  

 

När ett barn i familjen fick diagnosen cancer, upplevde föräldrarna att deras liv 

förändrats (Björk, Wiebe & Hallström, 2005; Woodgate, 2006. Livet som föräldrarna 

kände till var inte längre lika säker, trygg eller självklar som tidigare. Det som tidigare 

upplevts som vanligt har nu försvunnit. Föräldrarna upplevde att de förlorade fotfästet i 

livet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Den trygga vardagen i livet var borta, 

föräldrarna blev medvetna om dödligheten och de blev på så vis utsatta. Föräldrarna 

upplevde att situationen var overklig och de ville fly från verkligheten, de försökte 

förneka de faktiska omständigheterna men kunde inte. En förälder beskrev situationen 

på följande sätt: “It‟s as if somebody chops off your leg and then tells you to run . . . you 

can‟t do it” (Björk, Wiebe & Hallström, 2005 s. 269). 

 

 

Vissa föräldrar kände en stark förlust av deras tidigare friska barn. Några föräldrar 

jämförde barnets fysiska utseende innan diagnos och behandling med hur barnet ser ut 

fysiskt efter diagnos och behandling. Föräldrarna berättade om en förändring i barnets 

aktiviteter, att deras barn var mycket atletiskt innan men nu så orkar de inte ens spela 

boll eller plaska runt med sina syskon i bassängen (McGrath, 2002).  

 

 

Det var många studier som belyste att föräldrarna ville skapa ett normalt liv för deras 

barn och familjen, eftersom att föräldrarna upplevde att deras liv inte är det samma 

längre efter att barnet har fått cancer. Det som tidigare upplevts som normalt har nu 

försvunnit (Björk, Wiebe & Hallström, 2005). För att skapa ett normalt liv så använde 

föräldrarna olika sätt att uppnå målet på (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & 

Verhulst, 1998; Huang, Mu & Chiou, 2008; Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 

2002; Björk, Wiebe & Hallström, 2005; McGrath, 2001; Woodgate, 2006). Vissa 

föräldrar strävade efter att skapa en hälsosam livsstil för att bevara barnets normala 

utveckling och tillväxt. Ensamstående föräldrar oroade sig för att deras barn skulle bli 
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excentriskt på grund av isolering och att barnet skulle tappa intresset för skolarbetet 

(Huang, Mu & Chiou, 2008). Vissa mödrar upplevde att det var svårt att hjälpa barnet 

att leva ett normalt liv, en mor uttryckte det på följande sätt:  

 

“I mean I just sit there when she‟s throwing up in the room reading my book and I take in 

what I‟m reading, I don‟t watch her, so to the extent that she actually pressed the bell for 

the nurse to come to take the tray away…Although she doesn‟t want me watching her, 

she was also annoyed that I was perhaps ignoring her” (Young, Dixon-Woods, Findlay & 

Heney, 2002 s. 1841). 

 

Till skillnad mot att ha förlorat livet uttryckte andra föräldrar att det var viktigt att hitta 

nya rutiner, skapa ett nytt normalt och att återvända till ett normalt liv (Björk, Wiebe & 

Hallström, 2005; Woodgate, 2006). Vissa föräldrar rapporterade att deras barn har ett 

behov av att bli sett som normalt av andra barn (McGrath, 2001). Andra föräldrar 

flyttade nära sjukhuset för att minska störningar i familjen och på så sätt öka känslan av 

normalitet. Vissa föräldrar talade om behovet av att fortsätta arbeta men då deltid i 

stället, eftersom de uppskattar möjligheten att kunna göra något av vad de tidigare 

gjorde. Även gräsklippning sågs inte som en extra obehaglig syssla att göra utan snarare 

möjligheten att göra något som känns normalt (McGrath, 2001).  

 

Att kunna påverka barnets tillfrisknande 

Det var viktigt för föräldrarna att vara närvarande för barnet eftersom då skapades en 

känsla av trygghet hos barnet så att hon eller han kan möta sjukdomen och kunna 

acceptera smärtan som orsakas av sjukdom och behandling. För många föräldrar var det 

viktigt att vara närvarande hos barnet, både för dem själva och för barnets skull. 

Föräldrar upplevde ett starkt behov av att vara närvarande hos barnet. (Huang, Mu & 

Chiou, 2008; Kars, Duijnstee, Pool, van Delden & Grypdonck, 2008; Wong & Chan, 

2006; Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002). En mamma beskrev hur hon 

upplevde en vilja och skyldighet att vara närvarande: 

 
I can‟t leave her on her own, I can‟t. She tells me sometimes „„Why don‟t you just go 

home?‟ And I can‟t. I just think, I couldn‟t leave a child in hospital, it just wouldn‟t, I 

couldn‟t sleep at home (Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002 s. 1838). 
 

Tre studier belyste att föräldrarna oroade sig för barnets kost. Föräldrarna hade en tro 

om att kosten påverkade återhämtningen från sjukdomen, samt att kosten hjälpte barnet 

att bekämpa cancern (Huang, Mu & Chiou, 2008; Wong & Chan, 2006; Young, Dixon-

Woods, Findlay & Heney, 2002).  I studien av Huang, Mu och Chiou (2008) kom man 

fram till att föräldrarna var oroliga för att deras barn inte skulle kunna motstå skadan 

orsakad av kemoterapin. Därför gav föräldrarna barnet näringsrik mat och sökte 

alternativa terapier så som Kinesisk medicin och ekologisk mat. I Wong och Chan 

(2006) studie beskrev en pappa att han och hans fru hade en tro om att Kinesisk medicin 

inte påverkar kroppen lika negativt som västerländsk medicin. De hade även en tro att 

Kinesisk medicin skulle kunna hjälpa till att bygga upp det sjuka barnets immunförsvar. 

 

Det var vissa mödrar som upplevde att det skapades spänningar och konflikter när de 

försökte se till att barnet fick en bra nutrition (Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 

2002). En mamma beskrev situationen på följande sätt: 
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“She just don‟t want to eat. Very, very hardly. You sitting down with her morning to 

evening and a couple of bites, that‟s all. She don‟t like. Anything you give her-don‟t like-

no matter whatever…And it makes you angry, she‟s having all this medicine and she 

needs some food. And I can‟t cope with her just to go hungry and I lose [my] temper” 
(Young, Dixon-Woods, Findlay & Heney, 2002 s. 1840-1841). 

 

I en annan studie av Wong och Chan (2006) så beskrev föräldrarna att de sökt 

information genom olika källor, så som böcker eller vänner, för att förbereda lämplig 

föda för barnet.  

 

Behov av emotionellt stöd 

Känslomässigt stöd var mycket viktigt för föräldrarna för att kunna hantera den svåra 

situationen som de befann sig i. Föräldrarna sökte emotionellt stöd från 

familjemedlemmar, vänner, anhöriga, vårdpersonal och föräldrar till andra sjuka barn 

(Wong & Chan, 2006; Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997).  Det fanns 

dock vissa föräldrar som upplevde en brist av stöd från personalen (Enskär, Carlsson, 

Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997). För att kunna möta sitt barns sjukdom med styrka, 

så lindrade de sin stress genom att använda olika coping strategier, så som att gråta, att 

prata med anhöriga, nära vänner eller med andra föräldrar som gick igenom en liknande 

situation (McGrath, 2002; Huang, Mu & Chiou, 2008). Genom chatt, telefonsamtal, att 

besöka liknande barn och att lära sig av andra föräldrars erfarenheter, så fick föräldrarna 

psykologiskt stöd. Genom att göra dessa saker, fick föräldrarna den styrkan som 

behövdes för att ta sitt barn till sjukhuset för behandling och för att kunna ha modet att 

fortsätta (Huang, Mu & Chiou, 2008). En pappa uttryckte vikten av att kunna dela sina 

känslor med andra: “Bearing such stress alone, I sometimes need to talk to some good 

friends. After talking or complaining to them, I then find a way to face reality and take 

my next step, instead of just being helpless person” (Huang, Mu & Chiou, 2008 s. 

2744).   

 

Men det fanns vissa föräldrar som gömde sina känslor, för om de skulle visa sina 

känslor så skulle det vara smärtsamt och innebära en risk för deras självkänsla och 

påverka känslan över att ha kontroll (Van Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 

1998). Vissa föräldrar upplevde att när vårdpersonalen vårdade deras barn med 

engagemang så ingav det hopp om att deras barn skulle bli friskt och överleva (Huang, 

Mu & Chiou, 2008; Björk, Wiebe & Hallström, 2005).  

 

På grund av bristen på kunskap om sjukdomen visste inte föräldrarna vad de skulle göra 

och oroade sig för barnets framtid (Huang, Mu & Chiou, 2008). När vårdpersonalen gav 

”trovärdig behandling” ökade föräldrars hopp om att barnet skulle bli friskt. Efter att 

läkaren hade förklarat sjukdomen för föräldrarna kunde de ha en bättre förståelse för 

barnets sjukdom och de fick styrka från denna information för att möta och acceptera 

plötsliga förändringar. När barnen var på sjukhuset för behandling så var föräldrarna 

särskilt tacksamma för sjuksköterskornas engagemang. Sjuksköterskorna förklarade 

sjukdomen för föräldrarna och hjälpte dem att ta hand om sitt sjuka barn, och visade 

sympati med dem för de svårigheter de genomgår. En mamma säger:”What really 

boosts my confidence is the medical team because every nurse here knows every 
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medicine very well and how people would react to it. Their explanation restores my 

confidence” (Huang, Mu & Chiou, 2008 s. 2744). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa artiklar, vilket var lärorikt som underlag till vårt 

resultat. Vi valde att söka artiklar med fulltext och peer reviewed, detta kan ha lett till 

att alla artiklar som finns inom det valda fenomenet inte återfanns. En konsekvens av 

detta är att vi kunde ha fått fler artiklar och att resultatet hade kunnat se annorlunda ut. 

Men de artiklar som återfanns var tillräckligt många och de svarade an på vårt syfte. 

Texterna speglar föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancer från flera olika 

länder i världen och olika åldrar på barnen, vilket är bra eftersom vi då kan stärka 

resultatets evidens. Vi är medvetna om att vi kunde ha fått en mer ingående beskrivning 

av föräldrarnas upplevelse om vi hade valt självbiografier. Men då hade vi inte fått en 

övergripande uppfattning av föräldrarnas situation. Vårt mål var att få ett så 

evidensbaserat resultat som möjligt, därför valde vi att utgå ifrån artiklar med medel och 

hög kvalitet. För att resultatet inte ska misstolkas och beskrivas fel valde vi att styrka 

resultatet med engelsk språkiga citat tagna ifrån studierna. Vi har använt oss av både ny 

och äldre litteratur, detta är en styrka eftersom då kan en jämförelse göras mellan 

föräldrars upplevelser vid olika tidpunkter.   

 

I analysen reflekterade vi över vad definitionen av begreppet upplevelse är, eftersom en 

upplevelse kan tolkas på olika sätt. En utmaning var att placera de olika fynden från 

resultatet under olika teman. Det var även svårt att särskilja olika teman eftersom 

upplevelser går in i varandra. Det var ett stort material att bearbeta och analysera, och 

detta ledde till att det var komplicerat att hitta likheter och skillnader.     

 

Flera artiklar uttrycker att föräldrarna tycker att det är viktigt att kunna påverka barnets 

tillfrisknande, men författarna i studierna har inte beskrivit detta i så mycket text. Men i 

och med att detta innehåll återkommer i flera artiklar så valde vi att behålla detta tema i 

resultatet.   

 

Eftersom vi ville beskriva föräldrars upplevelser så var det lämpligast att använda en 

kvalitativ metod. Friberg (2006) framhåller att kvalitativ forskning bidrar till en ökad 

förståelse för upplevelser, förväntningar, erfarenheter och behov. Kvantitativ forskning 

innebär att man söker att bevisa om en behandling fungerar bättre än en annan genom 

jämförelser och mätningar. Det senare var inte avsikten med vår studie. 
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Resultatdiskussion 

Vårt resultat visar bland annat att föräldrar upplevde att de inte hade någon makt över 

barnets vårdsituation. Som förälder är man van att ha makt över sitt barn i vad det än 

gäller. Men när barnet har cancer så förändras hela familjens livsvärld och föräldrarna 

kan hamna i en situation där de känner sig maktlösa och att de inte har kontroll över 

situationen längre.  

I resultatet var det många föräldrar som upplevde en chock samt ilska, tvivel och 

förnekelse under diagnostiseringen samt tiden efter beskedet om att barnet har drabbats 

av cancer. Att dessa reaktioner är vanliga vid besked om att barnet är sjukt ses också i 

Lowes, Gregory, och Lyne (2005) studie som belyser att föräldrar till barn som har 

diabetes upplevde en chock och en känsla av att de inte hade kontroll över barnets 

diagnos. Det var svårt för föräldrarna att acceptera allvaret och konsekvenserna av att 

barnet hade drabbats av diabetes. Enskär (1999) framhåller att känslor så som 

hopplöshet, skuldkänslor och funderingar kan dyka upp. Vissa föräldrar blev 

deprimerade på grund av stark oro och ängslan. Detta kan leda till en chockfas, i denna 

fas kan vissa bli förvirrade medan andra ser oberörda ut. Det är många föräldrar som 

inte kommer ihåg något från denna period. Det framgår även från andra studier att 

föräldrar kan reagera med chock vid besked om barnets sjukdom. I studien av Maltby, 

Kristjanson och Coleman (2003) upplevde föräldrarna till ett astma sjukt barn känslor så 

som rädsla, sorg, skuld och ångest när de fick reda på att deras barn har diagnosen 

astma. 

 

Enskär (1999) skriver vidare att föräldrarna efter den här fasen går in i en annan fas som 

kallas reaktionsfasen som kan vara från några veckor till flera månader. Då situationen 

blir verklig så kan känslor som aggression, vrede och gråt komma till uttryck och vissa 

symtom som huvudvärk, aptitlöshet, sömnlöshet och buksmärtor. Vi tänker då att det är 

viktigt att sjuksköterskor tänker på att om föräldrarna visar vrede och aggression så 

beror det på den situation de är i. Vi måste visa förståelse och hjälpa föräldrarna genom 

denna svåra situation. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2000) är sjuksköterskans skyldighet att ta hänsyn till människors 

vanor, värderingar och tro samt ge omvårdnad som respekterar mänskliga rättigheter. 

Tredjefasen är bearbetningsfasen och denna fas handlar om att föräldrarna måste vara 

medvetna om sina känslor, tankar och kroppsliga reaktioner för att kunna bearbeta 

situationen (Enskär, 1999). Det är nödvändigt att sjuksköterskan har förståelse för 

föräldrarnas situation, och att sjuksköterskan hjälper föräldrarna att uttrycka sina tankar 

och känslor. Sista fasen av krisen är nyorienteringsfasen där föräldrarna lämnar krisen 

bakom sig för att leva vidare med erfarenheter krisen har fört med sig. Det finns vissa 

föräldrar som inte når fram till slutfasen eftersom de inte kan hantera situationen och det 

kan bero på att de inte fått någon professionell hjälp för att gå vidare. Det är därför 

nödvändigt att tidigt upptäcka föräldrars behov av professionell hjälp (som tillexempel, 

en psykolog, terapeut eller diakon) och att sjuksköterskan då erbjuder att ta kontakt med 

någon av dessa professionella utefter föräldrars önskemål.  

I temat en upplevelse av förlust upplevde föräldrarna olika slags förluster efter att barnet 

har fått diagnosen cancer. Maltby, Kristjanson och Coleman (2003) belyste i sin studie 

att långvariga sjukdomar hade en förmåga att förändra familjens liv. Föräldrarna 

upplevde förluster av olika slag så som en förlust av självständighet, en förlust av det 
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friska barnet, förändrade roller inom familjen och en förlust av det sociala livet. 

Mammorna i studien upplevde en sorg över förlusten av det friska barnet, som har lett 

till en upplevelse av sorg, ilska, skuld, depression och förnekelse.  Föräldrarna upplevde 

en förlust av det normala livet och detta kunde leda till att föräldrarna upplevde en 

känsla av maktlöshet och sorg. Wiklund (2003) beskriver att sjukdomslidande 

framträder många gånger då barnet och föräldrarna får en diagnos, för då bekräftas 

rädslan de har haft om att det är något fel på barnet. Deras livsvärld förändras då de 

måste konfronteras med allvaret i situationen. Upplevelsen av att vara begränsad, 

oförmåga att göra olika aktiviteter ledde till en upplevelse av förlust och 

otillfredsställelse med livet. 

Ett tema i resultatet var att kunna påverka barnets tillfrisknande. Det framkommer att 

cancerbesked ger upplevelsen till kaos och förtvivlan. Som förälder är man maktlös och 

helt i händerna på läkare och vårdpersonal och kan ingenting göra för barnet, utan 

förlitar sig på vårdpersonalen att de gör det tänkta för barnet. Föräldrarna kan ibland 

uppleva att de inte kan påverka och vara delaktig i barnets vård, detta framkommer i en 

studie av McMaster, Beale, Hillege och Nagy (2004) som framhåller att föräldrarna till 

barn med anorexia nervosa och/eller bulimia nervosa upplevde att de inte fick vara 

delaktiga i barnets vård. Föräldrarna upplevde att samverkan med vårdpersonalen inte 

fungerade bra när barnet var på sjukhus. Som förälder vill man göra gott för barnet och 

man vill mitt i kaoset göra allt som står i sin makt så att barnet ska bli friskt. Det som 

föräldrar kan göra och påverka är att vara närvarande för barnet. Att finnas där, att 

lindra och trösta och finnas till hands så att barnet ska kunna tillfriskna så fort som 

möjligt. Man kan inte påverka behandling och medicinering men som förälder kan man 

styra över vad barnet äter, att barnet får näringsrik kost som kan bidra till tillfrisknande. 

I desperationen föräldrarna befinner sig i kan man få förståelse för att vissa föräldrar 

endast ger sina barn ekologisk mat eller ger barnet kinesisk medicin som ett alternativ 

till traditionell medicin. 

  

Behov av emotionellt stöd var ett tema som kom fram i vårt resultat där det framgick att 

vårdpersonalen inger hopp genom tillexempel att sjuksköterskan förklarar för 

föräldrarna om barnets sjukdom och situation. Efter att vi läst artiklarna har vi kunnat se 

att föräldrarna har uttryckt ett behov av professionell hjälp och emotionellt stöd. Det är 

då nödvändigt att sjuksköterskan är uppmärksam på föräldrars behov av emotionellt 

stöd och professionell hjälp i denna fas. Det är viktigt att vi som sjuksköterskor tänker 

på att vissa föräldrar inte är mottagliga för information under chockfasen och att de 

kanske inte kommer ihåg något. Det är då nödvändigt att vi ger information flera gånger 

och verkligen ser till att föräldrarna har tagit åt sig informationen. 

 

Det vore intressant att vidare utforska hur föräldrarna upplever vården för att kunna se 

hur vården kan förbättras till de cancersjuka barnen. En lämplig metod skulle kunna 

vara att intervjua föräldrar till barn med cancer. Utifrån kunskapen kan sjuksköterskan 

påverka vården på ett positivt sätt så barnet kan tillfriskna så fort som möjligt.  
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PRAKTISKA IMPLIKATIONER 

 En och samma sjuksköterska bör sköta vården kring barnet så att en kontinuitet 

och trygghet skapas hos barnet och föräldrarna. 

 

 Ge utrymme till att lyssna på föräldrars upplevelser genom samtalstid och 

handledning. 

 

 Informationen bör förmedlas i flera omgångar både muntligt och skriftligt. 

Patientansvarig sjuksköterska ska om möjligt finnas med när doktorn informerar 

om barnets sjukdom. 

 

 Handleda och förmedla kontakt med professionella utefter föräldrars önskemål.  
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BILAGA 1. 
 

Titel: 

Parental 

Reports of 

Changes 

and 

Challenges 

That Result 

From 

Parenting a 

Child With 

Cancer.  

  

Författare: 

Enskär, 

Carlsson, 

Golsäter, 

Hamrin & 

Kreuger. 

  

Tidsskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing. 

  

Årtal: 

1997.  

Land: 

Sverige.  

 

Design: 

 

Kvalitativ 

design.   

Syfte: 

 

Syftet med 

denna studie 

var att 

identifiera 

föräldrarnas 

upplevelse 

av problem 

relaterade till 

att deras 

barn/ungdom 

lider av 

cancer och 

effekten av 

dessa 

problem på 

föräldrarnas 

livssituation.  

Metod: 

 

Intervjuer. 

Deskriptiv 

studie. 

Analys 

enligt 

Strauss & 

Corbin 

(1990).   

Urval: 

 

Deltagarna 

i denna 

studie 

bestod av 

föräldrar 

till fem 

barn i 

åldrarna 

6,5 till 

12,5 år, 

och 10 

ungdomar 

i åldrarna 

13 till 20 

år. I 

urvalet var 

12 mödrar 

och fyra 

fäder.    

Resultat: 

 

 Resultatet 

inkluderade 

åtta kategorier 

av problem 

som påverkar 

föräldrarnas 

livssituation: 

att se vårt barn 

lida, att bli 

styrd av 

barnets 

sjukdom, att 

bete sig 

annorlunda 

som en 

familjemedlem, 

att uppleva 

starka känslor 

och reaktioner, 

att försöka 

hantera 

situationen, 

hantera andras 

reaktioner, att 

hitta stöd från 

andra, och att 

utvärdera 

kvaliteten på 

vård.   

Kvalitet: 

 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

 

Titel:  

Experiences of 

parents of childhood 

cancer survivors: a 

qualitative analysis. 

 

Författare: Van 

Dongen-Melman, 

Van Zuuren & 

Verhulst. 

 

Tidsskrift: Patient 

Education and 

Counseling. 

  

Design: 

 

Kvalitativ 
design. 

Syfte: 

 

Syftet är att 

ge en 

heltäckande 

beskrivning 

av hur det 

är för 

föräldrar att 

leva genom 

barncancer.   

Metod: 

 

 Intervjuer 

med öppna 

frågor. 

Analys 

enligt 

Strauss & 

Corbin 

(1990).  

Urval: 

 

Totalt 

deltog 85 

familjer. 

Barnen var 

från åtta 

till 13 år 

gamla.   

Resultat: 

 

Resultat 

Visade på 

att 

föräldrarna 

upplevde 

en 

förändring 

som var 

varaktig 

som en 

följd av att 

barnet har 

cancer. 

Kvalitet:  
 

Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet.   
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Årtal: 1998. 

  

Land: 

Nederländerna. 

Föräldrarna 

upplevde 

en känsla 

av förlust 

och 

upplevde 

en rad av 

problem. 

 

Titel: 
 Findings on the 

impact of 

treatment for 

childhood acute 
lymphoblastic 

leukaemia on 

family 

relationships 

  

Författare: 

McGrath 

  

Tidsskrift: Child 

and Family Social 

Work 

  

Årtal: 2001 

  

Land: Australien 

 

Design: 

 

Kvalitativ 

design. 

  

Syfte: 

 

 Att se hur 

första skedet av 

behandlingen 

av barn med 

akut lymfatisk 

leukemi 

påverkar 

familjeförhållan

det. 

Metod: 

 

Intervjuer 

med 

öppna 

frågor. 

Analys 

med hjälp 

av Polit & 

Hungler 

(1995) 

och 

Streubert 

& 

Carpenter 

(1995).   

Urval: 

 

Föräldra

rna som 

deltog 

var 12 

mammo

r och 

fyra 

pappor. 

Åldern 

på 

föräldrar

na var 

mellan 

28 till 

44 år. 

Barnen 

som 

deltog 

var 12 

stycken 

och de 

var från 

nio 

månader 

gamla 

till 10 

år.   

Resultat:  

 

Upplevels-

en av hur 

familjer 

hanterar 

början av 

behandlin-

gen är så 

djupt 

oroande 

och 

störande att 

det 

påverkar 

familjernas 

känsla av 

normalitet 

och 

stabilitet. 

Fynden 

visar på 

svårigheter 

och stress, 

och ett 

behov av 

socialt stöd.  

Kvalitet: 

 

Medelhög 

vetenskapl

-ig 

kvalitet.  

 
Titel: Beginning 

Treatment for 

Childhood Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia: 
Insights From the 

Parents‟ 

Perspective. 

 

Författare: 

McGrath. 

 

Tidsskrift: 

Design: 

 

Deskriptiv 

och 

fenomenolog

isk.  

Syfte: 

 

 Studiens 

syfte är att 

beskriva 

föräldrars 

perspektiv 

under det 

inledande 

skedet av 

diagnos och 

behandling 

för sina barns 

Metod: 

 

Öppna, 

bandinspela

de intervjuer 

transkribera-

des 

ordagrant 

och 

analyserades

med hjälp av 

Polit & 

Hungler 

Urval: 

 

I urvalet var 

det 12 

mödrar och 

fyra fader av 

12 barn som 

är mellan 

åldrarna 0-10 

år och som 

genomgår 

behandling 

för akut 

Resultat: 
 

Föräldrarna 

upplevde 

tre sorters 

överväldig-

ande 

känslolägen 

när de fick 

reda på 

barnets 

diagnos: 

stress på 

Kvalitet: 

 

Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet.   
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Oncology Nursing 

Forum. 

  

Årtal: 2002. 

 

Land: Australien. 

  

sjukdom som 

är akut 

lymfatisk 

leukemi 

(ALL).  

(1995) .   lymfatisk 

leukemi 

(ALL).   

grund av 

osäkerheten

, chock av 

diagnosen, 

och en 

känsla av 

att vara 

instängd i 

en 

obehaglig 

känslomässi

g berg- och 

dalbana.  

 

Titel: 

Parenting in a 

crisis: 

conceptualising 

mothers of 

children with 

cancer.  

 

Författare: 

Young, Dixon-

Woods, 

Findlay & 

Heney. 

  

Tidsskrift: 

Social Science 

& Medicine. 

 

Årtal: 2002.  

  

Land: 

England. 

  

Design: 

 

Kvalitativ 

design. 

 

 

Syfte: 
 

Studiens 

syfte är att 

undersöka 

mödrars 

upplevelse 

av att leva 

med ett 

barn som 

har 

cancer.   

Metod: 

 

Intervjuer 

som alla var 

bandinspelade 

och 

transkriberade 

ordagrant. 

Analys enligt 

Glaser & 

Strauss 

(1967).  

Urval: 

 

20 stycken 

mödrar 

deltog i 

studien och 

deras barn 

hade någon 

av 

diagnoserna 

leukemi, 

malign 

solid tumör 

eller 

hjärntumör. 

Barnen var 

mellan fyra 

till 17 år 

gamla.  

Resultat: 
 

Diagnosen ger 

en rad nya 

ansvarsområden 

och en ny 

förväntad roll 

av mödrarna, 

bland annat 

skyldigheten att 

hela tiden vara 

fysiskt nära sitt 

barn för att ge 

trygghet och 

tröst. Det 

skapas ett 

intensivt 

samspel mellan 

mamman och 

barnet i den 

vårdande 

situationen, och 

innebär en rad 

tekniska 

uppgifter och 

emotionellt 

arbete.  

Kvalitet: 

 

 Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet. 

 
Titel: Striving to 

Survive: 

Families‟ Lived 

Experiences 

When a Child Is 

Diagnosed With 

Cancer.  

  

Författare: 

Björk, Wiebe & 

Design: 
 

Kvalitativ 

metod.  

Syfte: 

 

Syftet med 

denna 

studie var 

att belysa 

familjens 

upplevda 

erfarenheter 

när ett barn 

Metod: 

 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

metod. 

Urval: 

 

17 familjer 

deltog i 

studien. 

Diagnosen 

för 

patienterna 

var 

leukemi, 

Resultat: 

 

Två viktiga teman 

identifierades från 

intervjuerna: ”En 

bruten livsvärld” och 

”strävan efter att 

överleva”. 

Familjemedlemmarna 

upplevde att deras 

Kvalitet:  

 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  
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Hallström. 
 

Tidsskrift: 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing. 

  

Årtal: 2005 

 

Land: Sverige.  

i familjen 

fått 

diagnosen 

med cancer.   

hjärntumör 

och solid 

tumör. 17 

mammor, 

12 pappor, 

fem 

patienter 

(fyra pojkar 

och en 

flicka) och 

fem syskon 

(tre flickor 

och två 

pojkar). 

Ålder på 

mammorna 

var 30 till 

42 år och 

papporna 

var från 31 

år till 45. 

Patienterna 

var från nio 

till 11 år 

och 

syskonen 

var mellan 

sju och 16 

år.   

familjs livsvärld föll 

samman. Allt som var 

tryggt, säkert och 

välkänt försvann och 

ersattes av rädsla, 

osäkerhet, kaos och 

ensamhet. 

Familjemedlemmar 

började omedelbart 

sträva efter att bygga 

upp sin trasiga 

livsvärld för att 

underlätta barnets och 

familjens överlevnad.   

 
Titel: The 

qualitative 

experience of 

Chinese 

parents with 

children 

diagnosed 

of cancer. 

  

Författare: 
Wong & 

Chan.  

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

  

Årtal: 2006 

  

Land: Kina  

  

Design: 

 

Kvalitativ 

design. 

 

  

Syfte: 

 

Kinesiska 

föräldrars 

upplevelser av 

att hantera 

situationen av 

att ha ett barn 

med cancer 

under 

behandlings 

skedet.   

Metod: 

 

Fenomenologisk 

metod enligt 

Colaizzi (1978).  

Urval: 

 

 Nio föräldrar 

deltog i 

studien varav 

en var pappa 

och 

resterande 

var mammor. 

Åldern på 

barnen 

varierade 

från nio 

månader till 

15 år.  

Resultat: 

 

Fyra teman 

framkom som 

beskriver 

föräldrars 

hanterings 

erfarenheter: 

chock och 

förnekande, 

skapa en mening 

av situationen, 

konfrontera 

verkligheten och 

upprättande av 

ett nytt 

perspektiv.  

Kvalitet: 

 

Hög 

vetenskaplig 

kvalitet.  



 21 

 
Titel: Life is 

never the same: 

childhood 

cancer 

narratives 

  

Författare: 

Woodgate. 

 

Tidsskrift: 

European 

Journal of 

Cancer Care 

 

Årtal: 2006 

  

Land: Kanada  

Design: 

 

Kvalitativ 

design.  

Syfte: 

 

Syftet med studien 

är att beskriva hur 

barndomscancer 

formar barnets och 

hans eller hennes 

familjs liv.   

Metod: 

 

Grundad 

teori 

enligt 

Strauss & 

Corbin 

(1990).  

Urval: 

 

Totalt valdes 

39 barn och 

deras 

familjer. 

Utav de 39 

barnen var 21 

deltagare 

flickor och 

18 var 

pojkar. 

Barnens 

åldrar 

varierade 

mellan fyra 

och ett halvt 

till 18 år. 

Resultat: 

 

 Kärnan i studien 

är att ”livet är 

aldrig det 

samma”.  Tre 

teman i kärnan 

kom fram som är 

: (1) förluster: 

delade och 

unika; (2) gå 

framåt, gå 

vidare, och (3) 

det är aldrig 

över…alltid en 

väntan.   

Kvalitet: 

 

Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet.  

 
Titel: Being 

there: parenting 

the child with 

acute 

lymphoblastic 

leukaemia. 

 

Författare: 

Kars, Duijnstee, 

Pool, van 

Delden & 

Grypdonck. 

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

  

Årtal: 2007 

  

Land: 

Tyskland   

Design: 
 

Kvalitativ 

design. 

 

  

Syfte: 
 

Få inblick i den 

levda 

erfarenheten av 

föräldraskapet 

till ett barn med 

leukemi under 

behandling.  

Metod: 

 

En kvalitativ 

design med 

Grounded 

Theory enligt 

Morse & 

Field (1996), 

Creswell 

(1998) och 

Holloway & 

Wheeler 

(2002).  

Urval: 

 

Ett ändamålsenligt 

urval har använts. 

Det var 23 föräldrar 

sammanlagt i 

studien, varav 12 

mödrar och 11 

pappor. 

Sammanlagt blev 

det 12 barn mellan 

åldrarna 2-12 år.  

 

Resultat: 

 

“Being there” är kärnan i 

resultatet. Det innebär: 

”Jag ska vara där för dig; 

”jag sviker dig aldrig”. 

Att vara där tjänar två 

syften: skydd och 

bevarande. Med skydd 

menas att skydda barnet 

mot negativa aspekterna 

av sjukdomen och 

behandlingen. Bevarande 

innebär att föräldrar har 

en påverkan på barnets 

uppfattning om 

hans/hennes liv, vilket i 

sin tur bidrar till barnets 

”coping” förmåga och 

vilja att genomgå 

behandling, för att 

maximera chanserna för 

överlevnad.  

 

Titel: 

Parental  

experience of 

family 

resources in 

single-parent 

families 

having a child  

Design:  
 

Kvalitativ 

design. 

 

Syfte:  

Syftet är att 

utforska det 

väsentliga av 

familjens 

upplevelser av 

familjens 

resurser och 

Metod:  
 

Fenomenologisk 

metod och analys 

enligt Colaizzi 

(1978). 

Urval: 

 

Nio 

ensamstående 

föräldrar 

valdes ut, 

varav fem var 

ensamstående 

Resultat: 

 

Fem 

huvudteman 

identifierades: 

(i) möta 

sjukdomen med 

hopp; (ii) hopp 

Kvalitet: 

 

Medelhög 

vetenskaplig 

kvalitet. 
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with cancer. 

  

Författare:  

Huang, Mu & 

Chiou.  

 

Tidsskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Årtal: 2008 

 

Land: 
Taiwan 

 

hur dessa 

hjälper en 

ensamstående 

förälder som 

vårdar ett barn 

med cancer.    

mammor och 

fyra var 

singel 

pappor. De 

nio barnen 

bestod av 

fem flickor 

och fyra 

pojkar och 

var mellan 

åldrarna 6-15 

år.   

 

som väckts av 

medicinskt 

professionella; 

(iii) att bygga 

upp en 

föräldrarolls 

förmåga; (iv) att 

hjälpa barnet att 

leva med 

sjukdomen; och 

(v) familjens 

flexibilitet.   
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BILAGA 2. 

 

Bilaga 1. Förslag till granskningsprotokoll för kvalitativa studier (Forsberg & Wengström, 

2008; Friberg, 2006; Nordström & Wilde, 2006; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006)  

 

Instruktion  
Varje fråga graderas med 3 poäng (ja), 2 poäng (delvis), 1 poäng (nej) eller 0 poäng (vet ej). 

Den erhållna poängen inom varje frågeområde summeras och den erhållna summan divideras 

med antalet besvarade delfrågor. Varje frågeområde kan på så sätt få mellan 1 och 3 poäng. 

Erhålles t.ex. 2.5 poäng, höjs denna siffra till 3. För varje ska du ringa in det alternativ (Ja, 

Delvis, Nej, Vet ej) som överensstämmer med dina poäng.  

 

                                                                                            Ja   Delvis   Nej  Vet ej  

Frågeområde A. Syfte  
 

1. Är syftet med studien tydligt beskrivet? 

                                                                                3        2         1         0  

Kommentar:__________________________________________________________________

__  

 

                                                                                             Ja    Delvis   Nej   Vet ej  

Frågeområde B. Metod  
 

2. Redogörs för vilken kvalitativ  

    metod som har använts?                                                   3        2          1        0  

 

3. Är designen av studien relevant  

    för att besvara frågeställningen?                                      3        2          1        0  

 

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

                                                                                           

 

 

                                                                                           Ja     Delvis    Nej     Vet ej  

 

 

Frågeområde C. Urval  
 

4. Är urvalskriteriet för  

  undersökningsgruppen tydligt  

  beskrivna?                                                                         3          2           1          0  

 

5. Beskrivs var undersökningen  

    genomfördes?                                                                  3         2            1          0  

 

6. Beskrivs var undersöknings-  

    gruppen kontaktades?                                                      3         2            1          0  

 

7. Beskrivs när undersöknings-  
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    gruppen kontaktades?                                                      3         2            1          0  

 

8. Beskrivs hur undersöknings-  

    gruppen kontaktades?                                                      3         2            1          0  

 

9. Beskrivs vilken urvalsmetod  

    som användes (ex. strategiskt  

    urval, snöbollsurval, teoretiskt  

    urval)?                                                                             3         2             1          0  

 

 

 

10. Beskrivs den inkluderade  

      Undersökningsgruppen på ett  

      tydligt sätt (ex. ålder, kön,  

      utbildning)?                                                                   3         2           1         0  

 

11. Är undersökningsgruppen  

       lämplig?                                                                        3         2           1         0 

  

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

                                                                                             Ja   Delvis    Nej    Vet ej  

Frågeområde D. Datainsamling  
 

12. Beskrivs vem som utförde  

      datainsamlingen ?                                                           3        2         1          0  

 

13. Beskrivs vilka datainsamlings-  

       metoder som använts på ett  

       tydligt sätt (vilken typ av frågor  

       som användes)?                                                             3        2          1          0  

 

14. Är data systematiskt samlade  

      (finns formulerade frågeområden,  

       intervjuguide)?                                                              3        2          1           0  

 

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

                                                                                            Ja      Delvis      Nej     Vet ej  

 

Frågeområde E. Dataanalys  
 

15. Beskrivs hur begrepp, teman och  

       kategorier är utvecklade och tolkade  

       på ett tydligt sätt ? (ex. finns  

       beskrivning/tabell över hur  

       kondensering och abstraktion skett,  

       citat som stärker)                                                          3           2             1             0  

 

16. Är analys och tolkning av resultat  
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      diskuterade?                                                                   3           2             1             0  

 

17. Är resultaten trovärdiga?                                               3            2             1            0  

 

18. Är resultaten pålitliga?                                                  3            2             1             0  

 

19. Finns stabilitet och överens-  

      stämmelse?                                                                     3           2             1             0  

 

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

 

                                                                                            Ja      Delvis      Nej      Vet ej  

 

Frågeområde F. Etiska frågor  
 

20. Finns det tillräckligt beskrivet  

       hur deltagarna informerats?  

      (muntligt, skriftlig, frivillighet,  

       konfidentialitet)                                                            3           2             1            0  

 

21. Finns det beskrivet om forskarna  

      har inhämtat informerat  

      samtycke?                                                                      3            2             1           0  

 

22. Har etisk kommitté godkänt  

23. studien (eller diskuteras detta)?                                     3            2             1           0  

 

Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                            Ja       Delvis      Nej      Vet ej  

 

Frågeområde G. Diskussion  
 

24. Är de tolkningar som presenteras  

       baserat på insamlad data?                                             3             2            1            0  

 

25. Går det att återkoppla resultaten  

       till den ursprungliga forsknings-  

       frågan?                                                                          3             2            1            0  

 

26. Har resultaten klinisk  

       relevans?                                                                       3             2            1            0  

 

27. Diskuteras metodologiska  

       brister och risk för bias?                                               3             2             1           0  
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Kommentar:__________________________________________________________________

_____  

 

 

 

 

 

Sammanvägd poängbedömning  
 

Den erhållna poängen (3, 2 eller 1) för varje frågeområde ovan summeras. Hösta poäng är 21 

och lästa poäng är 7. Den sammanvägda bedömningen, Hög, medelhög eller låg ringas in.  

 

 

Hög vetenskaplig kvalitet (19-21p)  

 

 

Medelhög vetenskaplig kvalitet (12-18p)  

 
 

Låg vetenskaplig kvalitet (7-11p) 

 

 

 


