
EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ 

 

 I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD 

VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 

2010:85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Att drabbas av det ofattbara 
Föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancer 

 

 

 

 

 

Ida Leijon 

Jessica Olsson 
 

 

 

 
 

 



 

Uppsatsens titel: Att drabbas av det ofattbara - Föräldrars upplevelse av att förlora 

ett barn i cancer 

 

Författare: Ida Leijon 

Jessica Olsson 

 

Ämne: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 

  

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

 

Kurs: SSK02 

 

Handledare:  Eva Fransson 

 

Examinator:  Susanne Knutsson 

 

  

 

Sammanfattning    

I Sverige insjuknar varje år cirka 300 barn i cancer. De vanligaste cancerformerna är 

leukemi samt hjärntumörer. Trots att forskningen har utvecklats är det en fjärdedel av de 

drabbade barnen som inte går att rädda. Då ett cancersjukt barn vårdas palliativt och 

sedan går bort, påverkas en hel familj med föräldrar och syskon. Att förlora ett barn är 

en fruktansvärd upplevelse. Reaktionerna kan variera, men en sak har föräldrarna 

gemensamt, de sörjer alla över sitt barn som inte fick bli vuxet. I mötet med föräldrar 

som har förlorat sitt barn är det för sjuksköterskan viktigt att ha insikt samt förståelse i 

hur föräldrarna kan reagera och hur de bearbetar sin sorg. Syftet med litteraturstudien är 

att beskriva upplevelsen av att som förälder förlora sitt barn i cancer. Studien baseras på 

analyser av sju kvalitativa artiklar. Analysmodellen som valts utgår från Friberg (2006), 

vilken är inspirerad av Evans (2003). Genom de analyserade artiklarna har tre 

huvudteman och sju subteman framkommit. Huvudtemana är att känna sorg, att känna 

behov av stöd samt att känna skuld. De mest framstående teman diskuteras slutligen och 

författarnas tankar och reflektioner vävs in i diskussionen.  

 

Nyckelord: Parents, experience, child, pediatric, cancer and death.    
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INLEDNING 

När en människa hamnar i en krissituation kan han eller hon både reagera och agera på 

olika sätt. Den största kris en människa kan utsättas för är att förlora sitt barn (Cullberg, 

2003). Föräldrar som förlorar sina barn genomgår något fruktansvärt och att bemöta 

dessa föräldrar på ett bra sätt blir därmed en utmaning för sjuksköterskan.  

 

För de flesta människor innebär barndomen något positivt och för tankarna till dagar 

utan större bekymmer. För 300 barn i Sverige blir livets innebörd en annan 

(Barncancerfonden, 2010a). Det är de barn som drabbas av någon form av cancer. Då 

kan verkligheten istället bestå av långa sjukhusvistelser, tuffa behandlingar och 

avskildhet från både skola och vänner. Forskningen gör hela tiden nya framsteg, men 

fortfarande är det var fjärde barn som förlorar kampen mot sjukdomen. Till varje barn 

hör också en familj som får sin normala vardag satt ur balans. För föräldrarna kan detta 

innebära att de prioriterar det sjuka barnet, vilket kan leda till att föräldrarna släpper 

fokus från syskon till barnet, arbete och från sin partner.  

 

Ämnesvalet till studien väcktes då författarna gjorde praktik på en barnonkologisk 

avdelning. Mötet med föräldrarna upplevdes som en av de svåraste utmaningarna för 

vårdpersonalen. Inspirationen från deras goda bemötande mot barnet och föräldrarna, 

gjorde att författarna önskade att öka sin egen kunskap. Det gör oss bättre förberedda på 

att möta föräldrar som drabbats av det ofattbara.  

 

Dagens forskning fokuserar på hur föräldrarna reagerar när barnet får cancerbeskedet. 

Vi vill fokusera på hur föräldrarna upplever hela situationen och hur de upplever det att 

förlora sitt barn.  

 

BAKGRUND 

Cancer 

 

Cancer är en sjukdom som angriper kroppens minsta byggsten, cellen. Sjukdomen 

skadar cellen och gör att den börjar dela sig ohämmat, vilket leder till att de sjuka 

cellerna snabbt sprids i kroppen. I Sverige drabbas varje år cirka 300 barn av cancer och 

cirka 75 barn överlever inte (Barncancerfonden, 2010a). I FN:s Barnkonvention 

definieras barn som en person under 18 år (Unicef, 2009). 

 

De vanligaste cancerformerna som drabbar barn är akut lymfatisk leukemi och 

hjärntumörer. Varje år drabbas 70-90 barn av leukemi (Enskär, 1999). Leukemi, 

blodcancer, innebär att cancern angriper benmärgen där nya blodkroppar bildas. De 

friska blodkropparna ersätts av de maligna blodkropparna som därefter sprids ut i 

blodbanan. Barn med leukemi kan drabbas av symtom som trötthet, blekhet, blodbrist 

samt ökad infektionskänslighet (Dixon-Woods, Young & Heney, 2005; 

Barncancerfonden, 2010b). Trots att leukemi är en allvarlig sjukdom överlever ca 80 % 

av de drabbade barnen (Dixon-Woods et al., 2005).  
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En fjärdedel av alla barn som drabbas av cancer har en hjärntumör, av de 75 barn som 

drabbas överlever ca 50 % (Albritton & Bleyer, 2003; Dixon-Woods et al., 2005). Det 

finns olika typer av tumörer som skiljer sig i både storlek och aggressivitet. Symtomen 

kan därför variera från diffusa symtom, som huvudvärk och trötthet, till starkare 

symtom som kräkningar samt personlighetsstörningar. Prognosen för ett barn med 

hjärntumör kan variera. En snabbt växande tumör innebär en sämre prognos för barnet i 

jämförelse med en långsamt växande tumör. Prognosen kan även påverkas av tumörens 

läge i hjärnan (Dixon-Woods et al., 2005). De barn som drabbas av hjärntumörer som är 

belägna på hjärnstammen är ofta svårbehandlade samt svåra att operera bort, vilket leder 

till en sämre överlevnadsprognos (Lannering, 2009).  

  

Oavsett cancerform innebär sjukdomen med dess symtom ett sjukdomslidande för 

barnet. Eriksson (1994) beskriver sjukdomslidande som ett lidande till följd av symtom, 

problem eller andra besvär som orsakats av sjukdomen. 

 

Orsaker och behandlingsmöjligheter 

 

Det finns inga specifika orsaker till varför barn drabbas av cancer. Det finns visserligen 

ärftliga cancertyper, men de flesta är inte det (Björk, 2010). Enligt Stiller (2004) visar 

forskning att radioaktiv strålning är en riskfaktor.  

 

Beroende av vilken typ av cancer barnet drabbats av kan behandlingsalternativen 

variera. Vid behandling av leukemi används främst cytostatikabehandling, ibland med 

kombination av strålbehandling. Beroende på vilken form av leukemi barnet drabbats av 

så kan barnet framgångsrikt behandlas med benmärg eller stamcellstransplantation 

(Lannering, 2009). Hjärntumörer brukar vanligen opereras bort utan att barnet behöver 

genomgå cytostatikabehandling innan operationen. En del tumörer kräver 

kompletterande behandling i form av strålning. Dessa behandlingar är dock inte helt 

riskfria, en kombination av operation samt strålning gör att de barn som överlever ofta 

drabbas av komplikationer som tillväxtproblem, inlärningssvårigheter samt motoriska 

svårigheter. Oavsett vilken metod som används kan det innebära tuffa behandlingar 

samt många och långa sjukhusvistelser (Lannering, 2009). Förutom symtom från 

sjukdomen, kan barnet även påverkas av de biverkningar som kan uppstå efter olika 

behandlingar. De vanligaste biverkningarna är smärta, illamående samt trötthet 

(Hedström, Haglund, Skolin, & von Essen, 2003).   

 

I vissa fall finns ingen botande behandling utan enbart lindrande. För att öka 

välbefinnandet hos barnet kan farmakologiska behandlingar ges i smärtstillande syfte. 

Barnet kan även få lugnande medicin. Studier visar även att beteendemässiga metoder 

så som taktil massage samt avslappning har en smärtlindrande samt lugnande effekt på 

barnet (Hedström et al., 2003).  

 

Hela familjen påverkas 

 

Föräldrar vill det bästa för sina barn och förhoppningen är att barnen ska kunna växa 

upp i ett tryggt hem och vid god hälsa. När en sjukdom som cancer drabbar barnet 
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drabbas inte bara barnet utan en hel familj påverkas. Familjens normala vardag sätts i 

gungning och nya saker som undersökningar och sjukhusbesök får högsta prioritet 

(Woodgate & Degner, 2003). Med andra ord kan detta beskrivas som en förändring i 

föräldrarnas och barnets livsvärld. Med begreppet livsvärld menas den värld som vi 

lever i, och så som vi upplever den (Wiklund, 2003).  

 

För föräldrar och syskon kan den nya situationen även innebära ett livslidande. Detta 

lidande är något som berör hela människan och där frågor som rör sjukdomen och 

varför man drabbats, blir aktuella. Det påverkar människan och hur vi förhåller oss till 

oss själva och verkligheten (Wiklund, 2003).  

 

Relationer 

 

I den nya situationen som föräldrarna befinner sig i, kan de ibland känna sig 

otillräckliga på grund av att det sjuka barnet tar upp den största delen av deras tid och 

uppmärksamhet. Det kan vara lätt att åsidosätta sig själv, sin partner samt eventuella 

syskon till barnet (Björk, Wiebe & Hallström, 2005).  Mamman till det sjuka barnet tar 

ofta det största ansvaret kring vårdandet av barnet, medan pappan ansvarar för de 

praktiska arbetsuppgifterna. I vissa fall bidrar detta till en starkare relation mellan de 

båda och de bygger även upp en starkare relation till resterande familjemedlemmar. I 

andra fall kan barnets sjukdom leda till att föräldrarna glider ifrån varandra och tvingas 

att gå skilda vägar (Enskär, 1999). 

 

Många föräldrar upplever att det är svårt att uppfostra det sjuka barnet på samma sätt 

som innan barnet insjuknade. Föräldrarna får svårt att sätta gränser, vilket kan leda till 

att barnet blir bortskämt samt överbeskyddat. Med uppmärksamheten kring barnet följer 

emellanåt presenter och andra förmåner, vilket kan påverka eventuella syskon till 

barnet. Syskonen kan då uppleva en känsla av utanförskap (Enskär, 1999).  

 

Reaktioner 

 

Ett cancerbesked kan försätta familjen i en stressfull situation eftersom cancer ofta 

förknippas med död och lidande. Familjen kan uppleva en känsla av förlorad kontroll, 

samt en känsla av att bli beroende av andra (Björk et al., 2005).  

 

Trots att de flesta cancersjuka barn överlever så är det en fjärdedel som inte klarar sig. 

När man som förälder lever med ett cancersjukt barn eller har förlorat sitt barn, finns det 

oändliga sätt att reagera på, flera drabbas av krisreaktioner. Eftersom varje människa är 

unik kommer reaktionerna att variera. Vid förlust av någon närstående är kris dock en 

naturlig reaktion. De flesta människor genomgår fyra faser i sin krisreaktion. I den 

första fasen, chockfasen, kan det vara svårt att förstå vad som har hänt. För 

omgivningen kan personen se lugn och opåverkad ut, men bakom fasaden döljer sig ett 

kaos. Livet kan kännas meningslöst och situationen kan kännas hopplös. Denna fas 

varar ofta en kortare tid, redan efter någon timme eller någon dag, övergår chockfasen 

till reaktionsfasen. Här visas starka känslor som oro, förtvivlan, ilska samt saknad. I den 
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här fasen kan personen känna ett behov av att fly från verkligheten, detta för att slippa 

handskas med den traumatiska situationen som personen befinner sig i (Cullberg, 2003). 

 

 I den tredje fasen, bearbetningsfasen, försöker personen få ett nytt perspektiv på vad 

som har hänt och sätta det i ett sammanhang. När personen är stark nog att emellanåt 

hitta glädjeämnen i livet, är personen redo att bearbeta situationen. I den fjärde fasen, 

nyorienteringsfasen, är personen nu redo att gå vidare i livet. Personen återtar kontrollen 

över sitt liv och livet känns inte längre meningslöst (Cullberg, 2003). 

 

Krisen som föräldrarna till ett döende barn kan uppleva, behöver inte inledas i samband 

med barnets bortgång utan kan infinna sig en tid innan dödsfallet. I samma ögonblick 

som barnet dör drabbas föräldrarna av en fruktansvärd förlust. Denna förlust är en av de 

svåraste för människan att bearbeta. Föräldrar som har förlorat sitt barn bär alltid med 

sig sorgen och glömmer aldrig barnet. De klarar av att gå vidare i livet, men bär med sig 

tanken på att deras barn aldrig fick bli vuxen (Cullberg, 2003).   

 

Vårdens och sjuksköterskans ansvar  

 

Familjen genomgår en lång process när deras barn drabbas av cancer. Från det 

ögonblick då familjen endast misstänker någon form av sjukdom, till det att diagnosen 

bekräftas, behöver föräldrarna både stöd och vägledning från sjuksköterskan och annan 

vårdpersonal. Barnets sjukdomsförlopp kan med andra ord börja på en vårdcentral, för 

att sedan sluta på en barnonkologisk avdelning. Från det att barnets diagnos ställs, tar 

det i genomsnitt 1-5 dagar innan behandlingen sätts in. Under den här tiden behöver 

varje enskild familjemedlem (barn, föräldrar och syskon) mötas och tas omhand efter 

deras individuella behov. Vårdpersonalens uppgift blir att försöka förebereda familjen 

på deras nya situation och på vilka förändringar det kan innebära (Kreuger, Turup & 

Öijen, 2000).  Sjuksköterskan är även skyldig enligt lag att informera patienten om 

hälsotillstånd, undersökningar och behandlingar. Informationen ska vara individuellt 

anpassad och ges till närstående om informationen inte kan ges till patienten (SFS 

1982:763).  

 

Eftersom det sjuka barnet ofta vårdas under längre perioder på sjukhus, hinner barnet 

och föräldrarna skapa en relation med vårdpersonalen på avdelningen (Kreuger, Turup 

& Öijen, 2000). En så kallad vårdrelation uppstår. Med vårdrelation menar Wiklund 

(2003) den relation som uppstår mellan vårdare och patient, där patienten skall kunna 

känna en trygghet samt kunna uttrycka sina problem och behov. Wiklund (2003) menar 

även att en fungerande vårdrelation ökar förutsättningarna för att optimera vårdandet av 

barnet, där även vården av föräldrarna ingår. En ömsesidig kontakt mellan föräldrarna 

och sjuksköterskan är viktig. Kontakten blir ännu viktigare om barnet inte är gammal 

nog att kunna föra sin egen talan. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det inte bara 

barnet som behöver vårdas, även föräldrarna är i behov av både omvårdnad och stöd 

från vårdpersonalen. För att personalen på sjukhuset ska kunna skapa en så god 

vårdrelation till föräldrarna och barnet som möjligt, är det fördelaktigt om antalet 

vårdare är begränsat kring barnet (Kreuger et al., 2000).   
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Om det sjuka barnet inte går att bota och den kurativa vården därmed övergår till en 

palliativ vård, finns möjligheter för barnet att vårdas i hemmet (Kreuger, Turup & 

Öijen, 2000). Enligt Surkan, Dickman, Steineck, Onelöv och Kreicbergs (2006), 

föredrog föräldrar att barnet vårdades i hemmet istället för på sjukhus. Detta under 

förutsättning att föräldrarna var förberedda på barnets tillstånd och hade fått information 

om vad vård i hemmet innebar. Information gav dem en chans att hinna förbereda sig 

själva och hemmet inför barnets hemgång. I några fall föredrog dock föräldrarna att 

barnet fortsatte att vårdas på sjukhus. Ett exempel var föräldrar vars barn drabbats av 

leukemi. De ansåg att barnet vårdades säkrare på sjukhuset eftersom den palliativa 

behandlingen krävde mer avancerade moment. 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

Att vara barn innebär för de flesta en glädjefylld och bekymmersfri tid i livet. Barn 

anses som friska individer, och att drabbas av en sjukdom borde vara något som inte ska 

existera i ung ålder. Cancer är ett mycket laddat begrepp och innebär för många en 

obotlig sjukdom som förr eller senare leder till döden. Att som förälder få veta att ens 

barn har insjuknat i cancer, upplevs av många som fruktansvärt. För många kan rädslan 

för att mista sitt barn blandas med ovisshet om framtiden. Flera familjer tvingas att möta 

en svår framtid, där vardagliga aktiviteter hamnar i skymundan, och allt fokus läggs på 

det sjuka barnet. Livsvärlden förändras och normaliteten övergår till långa 

sjukhusvistelser med svåra behandlingar. 

 

Varje år får 300 barn i Sverige diagnosen cancer. Trots att framgångsrik forskning har 

lett till ökade överlevnadssiffror, är det varje år 75 barn som inte går att rädda. Lika 

många familjer förlorar därmed en familjemedlem och deras liv är för alltid förändrat.  

 

Det forskas mycket kring sjukdomen och behandling till denna. Det saknas dock 

forskning kring föräldrarnas perspektiv och hur föräldrarna upplever det när deras barn 

har cancer. Det är viktigt att få kunskap om hur föräldrar kan reagera i samband med 

och efter sitt barns dödsfall. Denna kunskap kan bidra till att sjuksköterskan får ökad 

förståelse i mötet med föräldrarna. En fördjupad kunskap, kan även göra sjuksköterskan 

bättre förberedd på att möta olika typer av reaktioner. Resultatet av studien hoppas vi 

leder till att dessa föräldrar möts och informeras utifrån bästa möjliga förutsättningar för 

att möjligöra att deras lidande kan lindras.  

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva upplevelsen av att som förälder förlora sitt barn i cancer.  

 

METOD 

Design 

Genom att göra en litteraturstudie skapas en översikt om kunskapsläget inom ett 

vårdvetenskapligt område. Studier granskas och sammanfattas till ett nytt resultat och 

skapar på så sätt en ny helhet (Friberg, 2006). En litteraturstudie valdes därför för att 
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kunna sammanställa resultatet från tidigare gjorda, vetenskapliga studier. Resultatet i 

vår studie grundas på resultatet från sju kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar valdes 

för att få en inblick i föräldrars upplevelser i att förlora sitt barn i cancer. Genom 

kvalitativa studier kan vi försöka förstå upplevelser och erfarenheter utifrån patienternas 

samt närståendes situation (Friberg, 2006).  

 

Datainsamling 

 

Artiklar till studien söktes i databaserna Cinahl samt Pubmed. Sökorden som användes 

var family perspectives, pediatric palliative, care, parents experience, child death, 

cancer death, pediatric, cancer, oncology, palliative care. Sökorden användes i olika 

kombinationer och de mest framgångsrika kombinationerna finns redovisade i tabell (se 

bilaga 1). Inklusionskriterierna var; vetenskapliga artiklar, kvalitativ metod, peer 

reviewed, artiklar från år 2000 till 2010, engelska och svenska artiklar, barn i åldrarna 

0-18 år samt artiklar som visade föräldrarnas upplevelser att förlora ett cancersjukt barn. 

Inga urval av cancerdiagnoser gjordes och inga geografiska begränsningar användes. 

Vid en första osystematisk sökning fann vi ett stort antal artiklar där föräldrar beskriver 

upplevelsen då barnet fick cancerbeskedet. Dessa artiklar överensstämde inte med vårt 

syfte, därför fortsatte vi söka efter mer relevanta artiklar. Vi utökade våra sökord och 

andra sökkombinationer gjordes, vilket gav oss mer relevanta artiklar. Sökorden som då 

användes ansågs vara rimliga till vårt syfte. Sökresultatet gav oss en hanterbar mängd 

artiklar så att alla titlar och abstract kunde läsas igenom. Valet av artiklar gjordes genom 

att läsa igenom abstractet för att skapa en uppfattning om artikelns syfte. Om artikelns 

syfte överrensstämde med syftet på litteraturstudien lästes artikeln igenom i sin helhet. 

Artiklarnas kvalitet granskades utifrån frågemallen som redogörs av Friberg (2006). 

Sammanlagt analyserades sju artiklar. 

 

Analys 

Analysgången som används till studien utgår från Friberg (2006), vilken är inspirerad av 

Evans (2003). Analysen bygger på fyra faser där syftet är att få fram en ny helhet utifrån 

olika artiklar. I den första fasen läses artiklarna igenom i sin helhet för att få en 

helhetsförståelse. Den andra fasen innebär att läsaren söker efter nyckelfynd i 

artiklarnas resultatdel. I den tredje fasen sammanställs nyckelfynden från varje artikels 

resultat. Detta görs för att skapa en översikt på vad som ska analyseras. I den fjärde, och 

sista fasen, jämförs de olika studierna för att hitta skillnader och likheter. I den här fasen 

kan man få fram gemensamma teman och subteman som sedan utgör resultatet i 

litteraturstudien (Friberg, 2006). Den fortsatta analysen riktade sig till artiklarnas 

resultatdel. Författarna markerade nyckelord, som motsvarade syftet, i marginalen och 

förde därefter över nyckelorden på ett nytt papper. Likheter och skillnader i de olika 

studierna jämfördes. Därefter sammanställdes författarnas nyckelord för att hitta 

gemensamma upplevelser hos föräldrarna. Genom de gemensamma nyckelord 

författarna fann i artiklarna diskuterades lämpliga teman samt subteman fram. 

Författarna kom fram till tre huvudteman med sju tillhörande subteman. Dessa teman 

med subteman blev en ny helhet som redovisas i resultatdelen.  
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RESULTAT 

Resultatet består av tre huvudteman: att känna sorg, att känna behov av stöd, att känna 

skuld. Varje tema följs av subteman. För att förstärka subtemana används citat från de 

analyserade artiklarna.  

 

 

Att känna sorg 

 

Samtliga föräldrar upplevde sorg över att deras barn drabbats och avlidit i cancer. 

Sorgen uttrycktes på olika sätt såsom ilska, tomhet samt hjälplöshet. Föräldrarnas 

upplevda sorg fanns både före och efter barnets bortgång. 

 

Ilska 

 

Ilskan framkom genom att föräldrarna i studierna skrivna av Rini och Loriz (2007) och 

deCinque et al. (2006) upplevde orättvisa över att deras barn drabbats av sjukdomen och 

därefter förlorat sitt barn. Några föräldrar beskrev i samma studier att det hade svårt att 

godta att deras barn skulle dö, vilket genererade ångest, ilska samt sorg. Föräldrarna 

upplever främst en inre ilska över att vara de föräldrar vars barn inte gick att rädda (Rini 

& Loriz, 2007, deCinque et al., 2006). En förälder beskrev sin ilska på följande sätt. „„I 

still have anger and I think that‟s not a very nice thing to have to go through life with‟‟ 

(Barrera, et al. s 504).  

 

Hjälplöshet/tomhet 

 

I det palliativa skedet upplevde flera av föräldrarna i studien skriven av Barrera (2008) 

en hjälplöshet samt maktlöshet över att inte kunna hjälpa barnet samt att inte kunna 

förändra situationen de befann sig i.  

Att vara förälder till ett barn med en dödlig prognos fick många att fundera på meningen 

med det inträffade. En del föräldrar ställde frågor kring varför just de drabbats. Andra 

upplevde att det inte var någon mening med att ställa frågor eftersom det ändå inte fanns 

några svar och situationen inte förändrades (Barrera, et al., 2008). „„I‟m not one to 

Huvudtema Subtema 

Att känna sorg 
 Ilska 

 Hjälplöshet/tomhet 

Att känna behov av stöd 
 Vikten av delaktighet och trygghet 

 Vikten av vårdrelationen 

Att känna skuldkänslor 

 Skuldkänslor mot syskon 

 Skuldkänslor mot sin partner 

 Skuldkänslor mot det sjuka barnet 
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search for whys. . . . I just sort of accept things a lot better than some people. I don‟t 

waste the energy asking for why [because] there are no answers‟‟ (Barrera, et al., 2008, 

s. 510). 

Då barnet hade någon form av smärta upplevde föräldrar i flera av studierna en känsla 

av hjälplöshet och frustration. De hade viljan att göra allt för sitt barn, men i denna 

situation kunde de inte göra något för att minska barnets smärta (Contro, Larson, 

Scofield, Sourkes & Cohen, 2002; Jackson, Stewart, O'Toole, Tokatlian, Enderby & 

Miller et al., 2007; James & Johnson, 1997).  

I studien skriven av Jackson et al. (2007) beskrev en mamma hur svårt hon upplevde att 

det var att se sitt barn lida i samband med smärtan och hur hon var beredd att ta över 

sjukdomen och låta sitt barn vara friskt (Jackson et al., 2007). En förälder beskrev 

upplevelsen över att se sitt barn lida.  

 

“You want as little suffering as possible. Absolutely as little suffering 

as possible and that‟s the hard part and you don‟t want to, you know, 

the weekend doesn‟t sound like a long time but then your kid, he‟s in 

pain so he can‟t even sleep. That is the worst, is to see him suffering. 

That is actually intolerable” (James & Johnson, 1997 s. 91).  

 

Föräldrarna i studierna skrivna av Barrera et al. (2008) och James och Johnson (1997) 

beskrev vidare den enorma tomheten som uppstod efter barnets död. Tomheten beskrevs 

som en saknad och längtan efter barnet. Saknaden var total och några föräldrar beskrev 

att de hade svårt att släppa tankarna kring barnet (Barrera et al., 2008; James & Johnson, 

1997). En förälder upplevde även att de hade svårt att släppa taget om saker runt 

omkring barnet, exempelvis barnets personliga tillhörigheter.  

 

“I often used to refer to her bedroom as „Oh that‟s Kate‟s room‟ and 

he‟d (husband) say its not Kate‟s room any more it‟s a spare room. I 

don‟t think my husband realized what an effect it would have on me. I 

think it‟s his way of coping I suppose, and saying well-she is not here, 

it is not her room any more. In the beginning it was more than hurtful, 

now I suppose I am getting used to it” (deCinque et al., 2006, s. 73). 

 

Att känna behov av stöd 

 

Då det sjuka barnet vårdades palliativt eller då barnet hade gått bort upplevde 

föräldrarna behov av stöd från vårdpersonalen. Stödet beskrevs i form av att få känna 

delaktighet och behovet av att en god vårdrelation skapats. Detta var en viktig del för att 

kunna hantera situationen.  

 

Vikten av delaktighet och trygghet 

 

Att få vara delaktig i vårdandet av sitt sjuka barn beskrev många av föräldrar i studien 

av Contro et al., (2002) som mycket betydelsefullt. De upplevde delaktighet då de fick 

information från vårdpersonalen. Beroende på vilket sätt informationen förmedlades på, 

kunde föräldrarna lättare ta till sig det som sades och detta upplevdes som stödjande. 
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Många av föräldrarna i samma studie uppskattade när vårdpersonalen talade tydligt 

samt med ett lätt språk då de blev informerade om barnets tillstånd och framtid. Detta 

fick dessa föräldrar att lättare förstå innebörden av det som förmedlades från 

vårdpersonalen samt en trygghet i att veta och förstå vad som händer med deras barn 

(Contro et al., 2002).  

 

Föräldrarna i studierna av Rini och Loriz, (2007) & James & Johnson, (1997) upplevde 

att kontinuerlig information var av stort värde. När dessa föräldrar kände sig 

välinformerade, upplevde de även en delaktighet i vårdandet av det sjuka barnet. Detta 

gjorde att många föräldrar upplevde en trygghet samt att de kände att de hade kontroll 

över situationen (Rini & Loriz, 2007; James & Johnson, 1997). 

 

“They thought that the tube was clogged, or it was too small. It wasn‟t 

draining right. So the nurse let me actually get in and help her change 

that tube, which was like, you know, I was actually helping her get 

better. . . Like I was a part of everything” (Rini & Loriz, 2007. s. 

277). 

 

Flera av föräldrarna i studien gjord av Contro et al. (2002) uppskattade när 

vårdpersonalen gav raka och ärliga besked under vårdtiden. Detta skapade en trygghet 

för föräldrarna. Några av föräldrarna beskrev att det var lättare att leva med ett dystert 

besked än att leva i ovisshet. Andra föräldrar beskrev i samma studie hur de fick dubbla 

budskap i informationen och hur detta skapade otrygghet och osäkerhet hos dem. 

Tillslut visste de inte vem av vårdpersonalen de vågade tro på (Contro et al., 2002). 

 

“The morning nurse said, „He had a great night,‟ then she leaned over 

and told the doctor, „His “sats” went down.‟ I felt they weren‟t being 

honest with me. Just tell me! Sometimes I felt like they were telling me 

what they thought I wanted to hear” (Contro et al., 2002, s. 16).  

 

I studien gjord av deCinque et al. (2006) beskrev några föräldrar hur de upplevde att 

informationen som gavs i det palliativa skedet var svårt att ta till sig. Dessa föräldrar 

upplevde att informationen kom alldeles för tätt inpå barnets död. Detta gjorde att de 

inte kände sig förberedda på vad som skulle inträffa då barnet gick bort (deCinque et al., 

2006). Även föräldrar i studierna skrivna av Rini och Loriz (2007), Contro et al. (2002) 

och deCinque et al. (2006), beskrev att de hade behövt tydlig information i god tid innan 

dödsfallet. Detta för att de skulle känna sig förberedda i samband med barnets bortgång  

 

“I don‟t feel like I got enough, and I don‟t know if they felt like I 

couldn‟t handle it, or couldn‟t understand it . . . I‟m not really sure . . 

. So, I think they could have told me more . . . so I don‟t really know 

what their reasons were . . . maybe I could have been more prepared, 

because it is pretty hard just knowing in 1 day . . . that this was it” 

(Rini & Loriz, 2007, s. 276). 
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Vikten av vårdrelationen 

 

I samband med den palliativa vården av det sjuka barnet upplevde många föräldrar i 

flera studier att de fick en god relation med vårdpersonalen. Detta gjorde att flertalet av 

dessa föräldrar upplevde att de fick bra stöd för att kunna hantera situationen de befann 

sig i. Genom vårdpersonalens tillgänglighet och stöd, beskrev en del föräldrar i samma 

studier att vårdpersonalen blev som familjemedlemmar, vilket skapade en känsla av 

trygghet hos föräldrarna.  (deCinque et al., 2006; Contro et al., 2002; Jackson et al., 

2007; James & Johnson, 1997; Rini & Loriz, 2007). En mamma beskriver ett minne 

från den sista tiden i sitt barns liv. 

 

”One of the nurses, the one who was encouraging us to take pictures . 

. . of course I was holding him and bawling . . . my nose was running 

constantly, and she just kept wiping it away for me, which is one of the 

things that . . . I mean, they were all so supportive... These are the last 

memories, sometimes the only memories that we are going to have of 

our children” (Rini & Loriz, 2007, s. 276). 

 

En förälder från studien skriven av Rini och Loriz (2007) upplevde dock att 

vårdrelationen till vårdpersonalen kändes negativ. Detta bidrog till att känslan av stöd 

uteblev. En mamma upplevde att personalen lade fokus på allt annat än hennes barn. 

  

“I think they could have done a better job. They could have explained 

stuff better. They could have had a better attitude toward it. You‟re in 

a hospital with kids that, even after their surgery, if they are 3 or 4 

years old, they want to see a smiling face and they want to see a good 

attitude. And that‟s how that parent looks at it too . . . the better your 

attitude, the better you‟re going to take care of something . . . That‟s 

the only thing that I felt was . . . it was someone acting like they didn‟t 

care, and if they don‟t care, they don‟t need to be there. Or they need 

to change their outlook and think, how would I feel if I were in that 

person‟s shoes”? {crying} (Rini & Loriz, 2007, s. 277). 

 

I studierna av Rini och Loriz (2007) och James och Johnson (2007) beskrev några av 

föräldrar hur de till en början ville vårda sitt barn i hemmet den sista tiden i barnets liv. 

De ändrade sedan inställning då de upplevde att de inte fick tillräckligt stöd ifrån 

sjukhuset. I samma studie beskrev vissa av de föräldrar som vårdade sitt barn i hemmet 

en känsla av frustration över att vården av barnet i hemmet inte fungerade som de hade 

hoppats på. Det fanns tillfällen då det saknades personal eller då kompetensen hos 

vårdpersonalen var bristande, vilket skapade stress samt osäkerhet hos föräldrarna (Rini 

& Loriz, 2007; James & Johnson, 1997).  

 

Efter barnets bortgång beskrev flera föräldrar i studien skriven av deCinque et al. (2006) 

känslan av att bli bortglömda. Under vårdtiden på sjukhuset upplevde många familjer att 

deras behov av hjälp och stöd blev tillgodosedda. Däremot upplevde flera föräldrar i 

samma studie att kontakten med vårdpersonalen fick ett plötsligt slut efter barnets 

bortgång. Det gjorde att föräldrarna kände sig bortglömda. (deCinque et al., 2006). 
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“We‟ve spent a lot of time with these people and gotten to know them 

very well and all of the sudden they‟re not there. . . . With the hospital 

people, you get so used to them and close to them. All of the sudden 

all of that is cut out very suddenly” (James & Johnson, 1997 s. 90). 

 

I tre av studierna beskrev föräldrar, främst de som haft en bra relation med 

vårdpersonalen under sjukhusvistelsen, en önskan om att relationen med vårdpersonalen 

skulle ha fortsatt i någon form efter barnets bortgång. Att som familj få stöttning i sitt 

sorgarbete samt bli sedda genom att få ett telefonsamtal eller ett brev från 

vårdpersonalen en tid efter dödsfallet var önskvärt för familjerna. Föräldrarna beskrev 

att det hade betytt mycket för dem (Contro et al., 2002; deCinque et al., 2006; James & 

Johnson, 1997). 

 

“The phone calls are important. When her doctor called, I thought, 

“Wow, you‟re still thinking of us!” The nurse practitioner still calls 

periodically. When your child is sick like that, it becomes your life and 

the doctors and nurses become your extended family. If they can 

continue some kind of periodic contact, it‟s important” (Contro et al., 

2002, s. 17). 

 

Att känna skuld 

 

En vanlig upplevelse bland föräldrarna var känslan av skuld. Skuldkänslorna fanns 

under barnets sista tid i livet samt efter barnets bortgång. Det fanns tre olika grunder till 

skuldkänslor; skuld för att ha åsidosatt syskon, skuld för att situationen påverkat 

relationen till partnern samt skuld för att deras barn drabbats av cancer. 

 

Skuldkänslor mot syskon  

 

I studierna av deCinque et al., (2006) & McGrath, (2001) beskriver föräldrar till ett 

döende barn att de upplevde att det sjuka barnet fick mer uppmärksamhet än vad 

syskonen till det sjuka barnet fick. Föräldrarna i studierna ansåg att det var nödvändigt 

för det sjuka barnet att få deras totala uppmärksamhet under vårdtiden, vilket 

resulterade i att deras friska barn åsidosattes. Då barnet gick bort beskrev flera föräldrar 

att de hade svårt att tillfredställa syskonens behov av uppmärksamhet (deCinque et al., 

2006; McGrath, 2001). En mamma berättade om hur hon upplevde det att fördela 

uppmärksamheten bland sina barn. ”You concentrate the majority of your effort and 

time on one child and you don‟t mean to, but that‟s the way it happens. And then the 

other child feels they have been neglected” (deCinque et al., 2006, s. 74).  

 

Några föräldrar kände skuldkänslor då det sjuka barnet vårdades palliativt på sjukhus 

och inte hade möjlighet att träffa sina syskon (McGrath, 2001). En familj tyckte det var 

särskilt påfrestande att vara splittrad under vårdtiden och flyttade därför tillfälligt 

närmre sjukhuset (McGrath, 2001). En mamma tyckte det var praktiskt svårt att hålla 

ihop familjen.  
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”It is very hard, because we are trying to keep all the kids together 

and all that. To keep it like they‟re in a happy environment – still 

where they won‟t miss each other so much. But yeah, that needs a lot 

of running around and all that” (McGrath, 2001, s. 231). 

 

Skuldkänslor mot sin partner 

 

I samband med barnets sista tid upplevde en del föräldrar i studierna av Barrera et al. 

(2008) och McGrath (2001) att deras relation till partnern påverkades. Några tyckte att 

förhållandet stärktes eftersom de spenderade mer tid med varandra och de fann trygghet 

och stöd i relationen (Barrera et al., 2008; McGrath, 2001). I en artikel framkom:  

 

”Often, parents attributed this to having shared the life-changing 

experience of caring for, and then losing, a seriously ill child. Also, 

many felt that their relationship had strengthened simply as a function 

of having time to spend together…” (Barrera et al., 2008, s. 506). 

 

Andra föräldrar beskrev i samma studier hur de upplevde att deras relation till varandra 

påverkades negativt. Efter barnets bortgång upplevde några föräldrar det svårt att stödja 

varandra i situationen, vilket istället resulterade i stress för föräldrarna. De hade svårt att 

förstå varandras sätt att sörja (Barrera et al., 2008; McGrath, 2001). En kvinna pratade 

om hur hennes egen sorg tog upp all ork och hur hon därför inte kunde förmå sig att 

trösta sin man. „„I don‟t think I am very helpful to [husband] in his grieving process. I 

don‟t know that I tried, and I don‟t know that I have the energy to even have‟‟ (Barrera 

et al., 2008, s. 506).  

 

Skuldkänslor mot det sjuka barnet 

 

Då barnet vårdades i livets slut upplevde flera föräldrar i studierna skrivna av Contro et 

al. (2002) och McGrath (2001) skuldkänslor mot det sjuka barnet. De flesta av 

föräldrarnas skuldkänslor grundades i att inte kunna lindra barnets smärta (Contro et al., 

2002; McGrath, 2001). En mamma berättade att hon inte kunde göra sin röst hörd mot 

personalen, trots att hon visste att hennes dotter led av smärtor.  

 

”No matter how much morphine they‟d give her, she was flopping 

around on the bed. So we stood there the whole time . . . she was 

moaning in pain. [Crying] Those are the images that are the most 

painful, that she had to suffer” (Contro et al., 2002, s. 17). 

 

I studien av McGrath (2001) beskriver några av föräldrarna att de fick skuldkänslor då 

de arbetade istället för att spendera tid på sjukhuset tillsammans med det sjuka barnet. 

Det var speciellt papporna som upplevde att de hade ett ansvar för familjens ekonomi 

och därför tvingades välja arbetet framför barnet (McGrath, 2001). I en artikel 

framkom:”The perception was also stated that it was predominantly the father who 

assumed the responsibility to work and bring in an income, whilst the mother stayed 

with the child in hospital” (McGrath, 2001, s. 233). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Eftersom syftet var att belysa föräldrars upplevelser av att förlora ett cancersjukt barn 

valde vi att göra en litteraturstudie där kvalitativa artiklar har analyserats. Metoden var 

lämplig eftersom vårt syfte var att beskriva en upplevelse. Författarna valde att göra en 

litteraturstudie eftersom de att önskade skapa en överblick av det nuvarande 

kunskapsläget inom området. Genom att ta del av föräldrarnas upplevelser gav det oss 

en ökad medvetenhet för hur föräldrarna upplever förlusten av ett barn. Kvalitativ 

forskning bygger på subjektiva upplevelser och kan därmed inte generaliseras. Den kan 

däremot ge en vägvisning samt ge en ökad förståelse för upplevelserna. 

 

Om sökningen istället hade gjorts med ett sökord i taget kunde detta eventuellt gett oss 

ett större urval av artiklar. Genom detta sätt att söka ökar risken för att få ett för stort 

antal träffar, vilket försvårar urvalet av relevanta artiklar. Ett bredare ämne där fler 

studier finns gjorda, tror vi att den typen av sökning hade varit att föredra. Eftersom vi 

fann relevanta artiklar genom vårt sätt att söka ansåg vi oss nöjda med sökresultatet. 

 

För att vår studie skulle baseras på relativt ny fakta var tanken att använda litteratur från 

år 2000 till 2010. Trots det inkluderades en äldre källa från 1997. Forskningen kring 

barncancer har med tiden utvecklats till det bättre men vi tror inte att familjernas 

upplevelser förändras på samma sätt. I jämförelse med övriga artiklar som var skrivna 

på 2000-talet, kunde vi konstatera att upplevelserna var likvärdiga och därmed 

upplevdes källan från 1997 relevant att inkludera i vår studie. 

 

Vi har försökt att vara öppna och objektiva för helheten i texten. Litteraturstudier 

innebär att en text blir analyserad i flera led. Detta medför risker då läsaren kan vinkla 

texten utifrån sina personliga erfarenheter. De studier vi har analyserat härstammar från 

USA, Australien och Kanada. Om denna litteraturstudie istället hade gjorts som en 

empirisk studie samt under svenska förhållanden, kanske resultatet sett annorlunda ut. 

Samtidigt tror vi att levnadsstandarden och sjukvården är relativt likt den vi har i 

Sverige och kan därför använda resultatet även här. Eftersom studierna var skrivna på 

engelska och vår studie är gjord på svenska finns risken för översättningsfel. Vi har valt 

att behålla citaten på originalspråket för att styrka de översättningar vi har gjort.  

 

Analysmetoden var bra eftersom den var välstrukturerad. I alla analyssteg har båda 

författarna varit delaktiga. Vi ser det som en fördel att artiklarna lästes var för sig och 

att nyckelfynden markerades var för sig. Det innebar en minskad risk för att missa något 

nyckelfynd.  

 

Författarna ansåg det inte problematiskt att finna huvudteman till studien. Det var 

däremot tidskrävande att få fram rätt subteman till respektive tema, eftersom det var 

svårt att sätta ord på de olika upplevelserna.  
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Resultatdiskussion 

 

Vikten av att identifiera uttrycken för sorg 

 

Resultatet från de analyserade artiklarna visar att föräldrar vars barn gått bort i cancer 

reagerar på olika sätt. Eftersom varje människa är unik skiljer sig upplevelserna från 

person till person. I all analyserad litteratur har sorg varit den mest framträdande 

upplevelsen hos föräldrarna. Författarna blev inte förvånade över temat sorg, eftersom 

sorg är en naturlig reaktion vid förlust av någon närstående. Vi förvånades däremot av 

att ilska och tomhet var de mest framträdande uttrycken för sorg. Wheeler (2001) 

belyser att ilska är en vanlig reaktion hos sörjande föräldrar som förlorat sitt barn. 

Författarna valde ilska som ett subtema eftersom ilska var en reaktion som framkom av 

många föräldrar. Dock har det inte framkommit tydligt i litteraturen hur föräldrarna 

uttryckte sin ilska. Vi som författare anser ändå att ilska är en viktig del att belysa 

eftersom ilska upplevdes av flertalet av föräldrarna samt att det har visat sig vara ett 

vanligt uttryck för sorg. Som sjuksköterska, men även övrig vårdpersonal bör man vara 

medveten om hur föräldrar kan reagera och uttrycka sig då barnet vårdas palliativt, men 

även efter barnets bortgång. Att möta föräldrar i den situationen innebär för all 

vårdpersonal en utmaning. Som sjuksköterska gäller det att skapa ett förtroende till 

barnet och föräldrarna för att kunna hjälpa och stötta dem efter bästa förmåga. Vid 

bristande kunskaper om föräldrarnas reaktioner vid en förlust, kan det bli svårt att 

behärska situationen. Om en förälder uppträder arg och utåtagerande, kan det bli svårt 

att behålla sin proffesionalitet och istället ta åt sig ilskan personligen. Kan 

sjuksköterskan se att ilskan härstammar från sorgen, kan hon lättare möta föräldrarna 

och ge dem det stöd de behöver.  

 

Vikten av att känna sig delaktig 

 

Det var viktigt för föräldrarna att känna sig delaktiga samt att få kontinuerlig 

information från vårdpersonalen, vilket de upplevde som en trygghet. Även då 

föräldrarna väntade dystra besked, var informationen betydelsefull. De uppskattade 

sjuksköterskans förmåga att vara ärlig och inte undanhålla information för att skona 

föräldrarna. Även i en undersökning gjord av Meyer, Ritholz, Burns & Truog (2006) 

beskrev föräldrarna till döende barn, vikten av att få ärliga och raka besked från 

sjuksköterskan. Genom att försöka förstå föräldrarnas situation, är det förståeligt att 

informationen är av stor betydelse. Om informationen är tvetydig och bristande, kan vi 

förstå känslan av otrygghet i situationen. I lagen om yrkesverksamhet inom hälso- och 

sjukvård (LYHS) står det att det åligger oss som sjuksköterskor att ge patienten 

individuellt anpassad information om patientens tillstånd, behandlingar och 

undersökningar. Om patienten inte kan ta emot informationen ska den lämnas till 

närstående. Sjuksköterskan ska göra patienten delaktig i vården och ska visa patienten 

respekt och omtanke (SFS 1998:531). När ett barn är sjukt anser vi att det är viktigt att 

även göra föräldrarna delaktiga i vården. Detta oavsett barnets ålder, då vi anser att 

föräldrarna är ett betydelsefullt stöd för barnet. Författarna anser att individuellt 

anpassad information ska vara rak och tydlig, samt lätt för både barnet och föräldrarna 

att förstå.  
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Vikten av en god vårdrelation 

 

I den svåra situationen som familjerna befann sig i visar vårt resultat att en god 

vårdrelation skapade en trygghet för föräldrarna. I de goda relationerna upplevde många 

föräldrar att vårdpersonalen blev som familjemedlemmar. Flera uttryckte ett behov av 

uppföljning från personalen efter det att barnet gått bort. En undersökning gjord av 

Macdonald et. al., (2005) tyder på liknande upplevelser. Föräldrarna önskade 

uppföljning från personalen i form av brev eller telefonsamtal, och uppskattade även om 

personalen valde att närvara vid begravningen. Detta är något som vi författare har 

diskuterat och reflekterat kring. Vi kan förstå att föräldrarna känner en trygghet i att 

vara omgiven av personal som hjälper till och stöttar föräldrarna då de behöver det som 

mest. Vi kan även förstå de föräldrar som önskade att relationen till vårdpersonalen 

skulle fortsätta efter det att barnet hade gått bort. Uppföljningen väcker frågor hos 

författarna: Hur länge ska uppföljningen pågå? Kan uppföljningen övergå till att göra 

mer skada än nytta då föräldrarna konstant påminns om deras barn inte längre finns i 

livet? Vilken typ av uppföljning gav föräldrarna bäst stöd? Denna frågeställning kan 

ligga till grund för en kommande studie. Vi uppfattade att vårdrelationen var en 

betydelsefull del för familjerna samt att en god vårdrelation ökade välbefinnandet hos 

föräldrarna. Som vi nämnt tidigare, alla människor är unika och känslor och reaktioner 

kan variera. Enligt Wiklund (2003) har välbefinnande ett samband med personens inre 

upplevelser att göra, på så vis är det unikt.  

 

Skuldkänslor 

 

En av de mest framträdande upplevelserna hos föräldrarna var skuld. De hade 

skuldkänslor mot det sjuka barnet, mot syskonen till barnet samt skuldkänslor mot 

partnern. Flera av föräldrarna upplevde att de hade åsidosatt syskonen och istället 

fokuserat på det sjuka barnet. Forinder (2000) beskriver hur föräldrar till sjuka barn 

försöker fördela uppmärksamheten mellan det sjuka barnet och barnets syskon. 

Föräldrarna upplevde detta problematiskt eftersom det var svårt att fördela 

uppmärksamheten lika, vilket resulterade i skuldkänslor. Även Tveiten (2000) skriver 

om syskonens behov av att bli sedda och bekräftade. Hon nämner att det är vanligt att 

föräldrarna spenderar mest tid med det sjuka barnet och att uppmärksamheten på syskon 

därför minskar. Vi som författare anser det svårt att förstå föräldrarnas situation, 

däremot har vi en förståelse för de skuldkänslor föräldrarna upplever mot syskonen. Vi 

förvånades över att många av föräldrarna upplevde skuldkänslor mot sin partner. Flera 

föräldrar nämnde hur deras relation till partnern påverkades negativt och att den i flera 

fall tog slut eftersom påfrestningen av att förlora ett barn blev för stor. Efter att fått en 

inblick i föräldrarnas svåra situation antog författarna att relationen skulle stärkas. Vi 

hade förhoppningen om att föräldrarna skulle stötta varandra och därmed bearbeta 

sorgen för att kunna gå vidare tillsammans. Författarna diskuterade vårdpersonalens 

ansvar i situationen. Vi tror att det krävs en god vårdrelation till föräldrarna för att 

upptäcka eventuella problem i deras förhållande och vi tycker det är svårt att se 

vårdpersonalens roll i situationen. Om behovet finns, kan vårdpersonalen erbjuda 
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föräldrarna en kontakt med kurator eller psykolog. Detta kan innebära att föräldrarna får 

samtala kring relationen, samtidigt som de får möjligheten att stärka den.  

 

Det framkom i resultatet att föräldrarna upplevde skuldkänslor, detta kan vi se som 

olika former av lidande. Den fysiska smärtan hos barnet innebär ett sjukdomslidande för 

barnet, men kan generera i ett livslidande för föräldrarna. Vi har tidigare konstaterat att 

hela familjen påverkas då ett barn drabbas av cancer och att livsvärlden för familjen 

förändras. En förändrad livsvärld med nya rutiner och prioriteringar, innebär att hela 

familjen kan drabbas av ett livslidande. Enligt Wiklund (2003) innefattar livslidande 

hela personens liv och dennes roll i det vardagliga livet. 

 

Lidande 

 

Det fysiska lidandet framkom tydligt då barnet hade någon form av smärta. Att se sitt 

barn lida framkallade en känsla av maktlöshet hos föräldrarna. Enskär (1999) beskriver 

samma känsla av maktlöshet hos de föräldrar som inte kan lindra sitt barns lidande. 

Flera föräldrar beskrev att de själva skulle ta rollen som den sjuke, och därmed låta sitt 

barn vara friskt. Eftersom varje människa är unik, kan vi aldrig fullt ut sätta oss in en 

annan människas lidande. Vi kan däremot ha intentionen att försöka förstå den 

fruktansvärda situation som de befinner sig i, samt känna medlidande med de drabbade 

föräldrarna. Den naturliga gången är inte att barnet dör före föräldern, kanske är det 

därför föräldrarna vill ta över sjukdomen?  

Författarna ser ett livslidande i föräldrarnas skuldkänslor mot partnern. Känslan av att 

inte vara tillräcklig som mamma, pappa, make/maka kan leda till ett psykiskt lidande. I 

ICN etiska riktlinjer står det beskrivet att sjuksköterskan ska lindra lidande och erbjuda 

vård till individen, men också till hela familjen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). 

Då vi erbjuder föräldrarna ett bra stöd, kan de i sin tur stötta det sjuka barnet och 

optimera deras sista tid i livet.     

 

Vidare forskning 

Författarna anser det intressant att få möjlighet att göra en fördjupad studie inom ämnet.  

Förutom de frågeställningar som uppkom i resultatdiskussionen, anser författarna det 

intressant att få svar på hur föräldrar klarar att gå vidare i livet, efter det att barnet gått 

bort. Vad är det som gör att föräldrar orkar leva vidare? 

 

 

Praktiska implikationer 

 

 Föräldrar behöver tydlig och rak information från vårdpersonalen. Den kan ges 

kontinuerligt under hela vårdtiden och upprepas vid flera tillfällen. Kombinera 

gärna skriftlig och muntlig information. Erbjud samtal med kurator eller 

psykolog vid behov. 

 Tänk på att försöka göra föräldrarna delaktiga i sitt barns vård och begränsa 

antalet vårdare kring barnet. Detta kan förbättra vårdrelationen. 



 17 

 Sätt upp riktlinjer för hur man kan följa upp föräldrarna efter barnets bortgång. 

Ett telefonsamtal eller ett brev kan betyda mycket för föräldrarna.  

 

Konklusion 

 

Tack vare litteraturstudien har författarna fått en fördjupad kunskap och förståelse för 

hur föräldrar upplever att leva med, och förlora, ett cancersjukt barn. Kunskapen är 

värdefull för sjusköterskor och övrig vårdpersonal för att kunna bemöta föräldrarna på 

bästa sätt. Förståelsen för hur föräldrar kan reagera i en kris, ger oss en möjlighet att 

stötta och förhoppningsvis underlätta för föräldrarna i den situation de befinner sig i.  
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Bilaga 1 

Informationssökningsöversikt 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Databas 

 

Sökord Antal artiklar Utvalda Artikel nr. 

Cinahl 

Parents 

experience and 

pediatric cancer 

58 0  

Cinahl 

Parents 

experience and 

cancer death 

40 2 1 & 5 

Pubmed 

Parents 

experience and 

cancer death 

374 0  

PubMed 

Parents 

experience and 

pediatric 

oncology 

63 1 51 

Cinahl 

Parents 

experience and 

child oncology 

59 2 5 & 11 

Cinahl 

Family 

Perspectives 

and pediatric 

palliative and 

care 

9 1 6 
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 Bilaga 2 

 

Artikelöversikt 

 

Artikel Problem & Syfte 

Metod 

(urval, 

analys 

mm) 

Resultat 

 

Titel:  
”Early Parental 

Adjustment and 

Bereavement after 

Childhood Cancer 

Death” 

 

Författare: Barrera, M 

et. al. 

 

Tidskrift: Death 

Studies 

 

Årtal: 2009 

 

 

 

Syftet var att få reda 

på hur föräldrar 

klarar av att anpassa 

livet efter att ha 

förlorat ett barn.  

 

Kvalitativ 

studie. 

Intervjuer 

gjorda med 

31 föräldrar 

6, 12 och 18 

månader efter 

dödsfallet. 

 

Grounded 

theory  

 

Tre huvudteman. Studien 

beskriver hur föräldrarna 

förhåller sig till dem själva, 

det bortgångna barnet, till 

sin partner och till 

omvärlden. 

 

Titel: 

”Family Perspectives 

on the Quality 

of Pediatric Palliative 

Care” 

 

Författare: Contro, N. 

Larson, J. Scofield, S. 

Sourkes, B. Cohen, H. 

 

Tidskrift: Archives of 

Pediatric and 

Adolescent Medicine 

 

Årtal: 2002 

 

 

Att identifiera 

föräldrars 

upplevelser av 

barnets palliativa 

vård.  

 

Kvalitativ 

studie med 

intervjuer. 

68 

familjemedle

mmar till 44 

bortgångna 

barn 

 

Intervjuerna tyder på att den 

pediatriska omvårdnaden 

borde utvecklas. 

Föräldrarna saknade tydlig 

information, stöd till 

syskon, bra stöd hos 

pediatriska hospice. 

 

Titel: ”Bereavement 

Support 

for Families Following 

the Death 

 

Att beskriva 

föräldrars 

upplevelser av stödet 

från sjukhuset där 

 

Narrativ 

metod. 9 

föräldrar har 

blivit 

 

Sex teman framkom; 

personlig sorg, personliga 

strategier för sorg, oro för 

syskon till barnet, stöd från 
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of a Child from Cancer: 

Experience of 

Bereaved Parents” 

 

Författare: 

Natarli deCinque 

Leanne Monterosso 

Gaye Dadd 

Ranita Sidhu 

Rosemary MacPherson 

Samar Aoun 

 

Tidskrift: 

Journal of Psychosocial 

Oncology 

 

Årtal: 2006 

 

 

deras barn avlidit. intervjuade.  sjukhuset, stöd från 

samhället samt 

otillfredsställda behov. 

 

Titel: 

”Pediatric Brain Tumor 

Patients: Their Parents' 

Perceptions of the 

Hospital Experience” 

 

Författare:  

Alun C. Jackson 

Helen Stewart  

Maree O'Toole  

Nicole Tokatlian  

Kate Enderby  

Jane Miller 

David Ashley 

 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

 

Årtal: 2007 

 

 

 

 

Syftet var att ta reda 

på föräldrars 

upplevelse av 

vårdtiden på 

sjukhuset då deras 

barn vårdades för 

hjärntumör. 

 

Prospektiv 

studie där 

föräldrar 

intervjuades 

vid fyra 

tillfällen. 

 

 

 

Intervjuerna resulterade i 

olika upplevelser vid de 

olika tidpunkterna. Då 

diagnosen bekräftades 

upplevde flera behovet av 

information och ville känna 

sig delaktiga.  

Vid sex och 12 månader 

efter diagnosen upplevde de 

istället att relationen till 

personalen var en av de 

viktigaste delarna. Behovet 

av information stod sig upp 

till två år efter att diagnosen 

ställts. 

 

Titel: 

”The Needs of Parents 

of Pediatric Oncology 

Patients During the 

 

Att identifiera vilka 

behov föräldrar till 

cancersjuka barn har 

i den palliativa 

 

Kvalitativ 

studie. 12 

föräldrar vars 

barn dött i 

 

Tre huvudteman hittades; 

bevara normaliteten trots att 

situationen kräver speciell 

behandling kring barnet. 
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Palliative Care Phase” 

 

Författare: 

Linda James 

Barbara Johnson  

 

Tidskrift: Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing 

 

Årtal: 1997 

fasen.  cancer har 

blivit 

intervjuade.  

Stöd och omvårdnad från 

vårdpersonal samt behovet 

av att behålla ansvaret för 

barnet. 

 

Titel: 

“Findings on the 

impact of treatment for 

childhood acute 

lymphoblastic 

leukaemia on family 

relationships” 

 

Författare: 

Pam McGrath 

 

Tidskrift: Child and 

Family Social Work 

 

Årtal: 2001 

 

 

 

Att undersöka hur 

patienten upplever 

det att vårdas för 

akut lymfatisk 

leukemi (ALL). 

Samtidigt ta reda på 

hur föräldrar och 

syskon till det sjuka 

barnet upplever det. 

 

Kvalitativ 

metod. 12 

familjer har 

blivit 

intervjuade. 

 

Intervjuerna visade att 

familjerna ville att 

normaliteten skulle bevaras 

(alternativt återskapas). 

Sjukdomen resulterade även 

i påverkning på relationen 

föräldrarna emellan, 

relationen till barnet och 

föräldrarna samt relationen 

mellan syskon. 

 

Titel: 

“Anticipatory 

Mourning in Parents 

With a Child 

Who Dies While 

Hospitalized” 

 

Författare: 

Annie Rini 

LilliaLoriz 

 

Tidskrift: Journal of 

pediatric Nursing 

 

Årtal: 2007 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

föräldrars upplevelse 

av sitt barns död på 

sjukhus. Studien 

beskriver om 

föräldrarna upplever 

sorgen som positiv 

eller negativ.  

 

Kvalitativ 

metod. 11 

föräldrar har 

blivit 

intervjuade. 

 

Tre huvudteman; behovet 

av information, hur 

vårdpersonalens attityder 

och förhållningssätt 

inverkade på föräldrarna 

samt vikten av närvaro hos 

det döende barnet.   
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