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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen lidande. Att 

genomgå behandlingar är påfrestande för både barnet och 
föräldrarna. Det är inte ovanligt att föräldrar hamnar i kris. Det är 
en utmaning för sjuksköterskan att få föräldrarna delaktiga, därför 
är det viktigt att tillämpa familjefokuserad vård.  

 
Syfte:    Att beskriva föräldrars upplevelse när ett barn fått diagnosen 

cancer. 
 
Metod:  En litteraturöversikt bestående av kvalitativa artiklar med induktiv 

analys. Analysen är baserad på Fribergs femstegsmodell. I 
litteraturöversiktens resultat användes 10 vetenskapliga artiklar 
som beskrev föräldrars upplevelse. 

 
Resultat:  Det framkom att föräldrar upplevde ett förändrat föräldraskap. 

Många upplevde även att de hamnade i kris. Funderingarna på 
framtiden var ovissa och ledde till oro. Att ha en god relation med 
sjuksköterskan och att få vara delaktig i vård samt information 
upplevdes positivt. 

 
Slutsats:  Föräldrar som genomgår transition behöver stöd och hopp, både 

från sjukvården och familj. Diagnosen förde med sig stora 
förändringar i föräldrarnas liv. Ett familjefokuserat arbete från 
sjuksköterskan ledde till ett säkrare föräldraskap. 

 
Nyckelord:  Barn, Cancer, Familjefokuserad vård, Förälder, Upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

Summary 
 
Titel: When life takes a new direction 
Background: When a child suffers from cancer the whole family is suffering. 

Undergoing treatments is stressful for both the child and the 
parents. It is not uncommon for parents to end up in a crisis. It is a 
challenge for the nurse to get the parents involved, so it is 
important to apply family-focused care. 

 
Purpose:  To describe parents’ experience when a child has been diagnosed 

with cancer. 
 
Method:   A litterature rewiev consisting of qualitative articles with a 

inductive analysis. The analysis is based on Friberg's five-step 
model. The literature review is composed using 10 scientific 
articles that described the parents' experience. 

 
Result:   It was found that parents experienced a change in parenthood. 

Many also felt that they ended up in a crisis. Reflections about the 
future were uncertain and led to concerns. It was positive to have a 
good relationship with the nurse and to be a part of the care and 
receive information. 

 
Conclusion:  Parents undergoing transition need support and hope, both from 

healthcare and family. The diagnosis brought about major changes 
in the parents' lives. A family-focused work from the nurse led to a 
more secure parenting. 

 
Keywords: Child, Cancer, Experiences, Familyfocused care, Parent 
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Inledning 
Ett barn om dagen, cirka 300 barn om året drabbas av cancer i Sverige 
(Barncancerfonden, 2017a; Socialstyrelsen, 2012). Med dagens teknik och 
behandlingar ligger överlevnadsprocenten för barn som drabbats av cancer i Sverige 
på 75 % (Gatta et al., 2014). 
 
När ett barn blir sjukt blir en hel familj lidande (Woodgate, 2006). En familj 
definieras som en liten grupp individer som är beroende av varandra (Williams, 
Williams, & Williams, 2014). Att bli isolerad och avstå från aktiviteter från vardagen 
är vanligt förekommande hos föräldrar (Hovén, Grönqvist, Pöder, Essen, & 
Nordberg, 2016) då de istället anpassar sig efter bland annat behandlingar. Påverkan 
på barnet får en negativ effekt om föräldrarna inte kan hantera situationen deras 
familj går igenom (Peek & Mazurek Melnyk, 2010). För att föräldrarna ska kunna 
hantera transitionen och kunna finnas som ett stöd för barnet krävs det att de är 
trygga i sin roll som föräldrar och har en god kontakt med vården och den ansvariga 
sjuksköterskan (Heath, Ferre, & Shaw, 2017). För att alla barn som drabbas av cancer 
ska ha möjlighet att överleva krävs mer forskning.  
 
Bakgrund 

Cancer hos barn 
När cancer, som är ett samlingsnamn på ungefär 200 olika sjukdomar 
(Cancerfonden, 2016) drabbar ett barn, kan bakomliggande orsak inte alltid 
upptäckas. Skillnaden mellan ett barn som drabbas av cancer och en vuxen är att 
exempelvis tumörer är mer snabbväxande och aggressiva hos barnet. Barn svarar 
generellt bättre på behandling och har idag större chans att överleva än tidigare 
(Socialstyrelsen, 2013). Cancer uppstår när förändringar sker i arvsanlaget som har i 
uppgift att reglera cellens delning och tillväxt (Socialstyrelsen, 2014).  
 
Olika cancertyper drabbar barn i olika åldrar. Ett barn definieras enligt 
socialtjänstlagen som varje människa under 18 år, vilken är den definition som 
används vidare i arbetet (SFS, 2001:453). Gällande småbarn 0-4 år är njurtumörer så 
kallade Wilms’ tumör, neuroblastom och leukemi de vanligaste typerna. När barnet 
blir äldre blir dessa typer mer sällsynta eller förekommer nästan inte alls. 
Bentumörer blir vanligare högre upp i ålder och benämns som typiska former av 
cancer hos tonåringar. Däremot är hjärntumörer något som kan ses i alla åldrar 
(Barncancerfonden, 2017b; Socialstyrelsen, 2013). Enligt socialstyrelsen (2013) är det 
cirka 320 tumörer hos barn som registreras varje år, vilket motsvarar 17 fall per 100 
000 barn per år. 
 
Vid barncancer kan anpassningssvårigheter i form av emotionella störningar, 
sömnstörningar och ätsvårigheter märkas (Burke et al., 2016). God kommunikation 
mellan föräldrarna och barnet är viktigt (Barncancerfonden, 2017a) eftersom 
cancerdiagnos samt behandling har en tendens att negativt påverka patientens 
livskvalité, humör och fysiska funktion (Gonzalez et al., 2016). Föräldrarnas 
förståelse för sitt barns cancerprognos kan förändra behandlingsmål och 
förväntningar genom ökad delaktighet, vilket bidrar till en mer effektiv vård (Wolfe, 
Klar, & Grier, 2000). Sjuksköterskans roll och utmaning vid behandling av 
barncancer är att låta barnet vara ett barn för att efter behandlingen kunna fortsätta 
sin normala utveckling och inte vara annorlunda från något annat barn 
(Barncancerfonden, 2017a).   
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Behandling 
Att vara förälder till ett barn som behandlas för cancer innebär många utmaningar. 
Behandlingarna kan ge akuta biverkningar och sena effekter. Håravfall, diarréer och 
illamående är symtom som tillhör de akuta biverkningarna, medan sena effekter som 
eventuell minskad produktion av vita blodkroppar kan leda till ökad 
infektionskänslighet. Att välja rätt behandlingsform samt rätt mängd är viktigt för att 
undvika onödiga behandlingar. Komplikationer till behandling kan uppstå i form av 
till exempel tillväxtproblem, hjärtproblem eller problem med att få barn i framtiden 
(Socialstyrelsen, 2013).  
 
När ett barn drabbas av cancer väljs den behandlingsmetod som är lämpligast för 
patienten och cancertypen (Socialstyrelsen, 2017). Vanligtvis kombineras de olika 
behandlingarna för att kunna nå tumören på olika sätt (Barncancerfonden, 2017c; 
Socialstyrelsen, 2017). Vid tillfällen behandling inte fungerar, då cancer spridit sig 
eller är av den typ som inte går att bota ligger fokus på att begränsa skadorna och 
lindra symtom och smärta (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Cytostatikabehandling är en av de vanligaste typer av behandling vid cancer 
(Krukiewicz & Zak, 2016). Denna behandling väljs för att bota cancer, bromsa upp 
sjukdomsförloppet (Socialstyrelsen, 2013) samt minska tumörens storlek och 
behandla eventuella tumörceller som hamnat i blodbanan innan det erbjuds andra 
behandlingsmetoder som exempelvis strålbehandling (Barncancerfonden, 2017c). 
Vid cytostatikabehandling dödas cancercellerna och angriper DNA-molekylen i 
cellkärnan. Nackdelen och konsekvenserna av cytostatika är att även de friska 
cellerna påverkas vilket kan leda till sämre blodvärden, håravfall, 
infektionskänslighet och mag-tarmbesvär (Benoist & Nordlinger, 2009) även i senare 
skede leverskador och hjärt- kärlsjukdomar (Ahmad, Reinius, Hatcher, & 
Ajithkumar, 2016; Benoist & Nordlinger, 2009). Behandlingsformen kan minska 
risken för återfall med en fjärdedel (Benoist & Nordlinger, 2009).   
 
Strålbehandling är en form av lokal behandling mot cancer (Ishihara, Pop, 
Takeshima, Iyengar, & Hannan, 2017; Björk-Eriksson, 2015). Många patienter 
erhåller denna typ av behandling. Cirka 50 % av patienterna har någon gång 
genomgått strålbehandling. Fördelen är att behandlingen riktas direkt mot tumören. 
De friska cellerna runt omkring tar inte lika mycket skada och sjuka celler krymper 
eller försvinner helt (Björk-Eriksson, 2015). Andra former av behandling som 
används på barn som har cancer är benmärgstransplantation och annan 
transplantation av blodstamceller (Socialstyrelsen, 2013). 
 
 

Kris 
World Health Organisation, WHO, definierar kris som en situation som är svår att 
hantera, en process som inte kan bestämmas i tid och kan genomgå olika 
intensitetsnivåer (WHO, 2017). Vid en kris förloras kontrollen över situationen 
personen befinner sig i. Tecken på kris är bland annat förändrat tonläge, kroppsspråk 
och osäkra handlingar. Vid kris är det betydelsefullt med stöd från utomstående 
människor eftersom det kan finnas ett riskfyllt beteende i form av exempelvis försök 
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att ta sitt liv, överge sitt hem eller isolering (Ashman, Halliday, & Gunnane, 2017). 
Psykiska kriser beskrivs ha påverkan på förmågan att klara av dagliga sysslor, 
personlig ekonomi, bostad, arbetet, relationer, självuppfattning samt svårigheter att 
hantera det subjektiva. Under krisen ökar känslan av att förlora sig själv. Känslan av 
självvärde påverkas då personen inte längre känner igen sig själv (Klevan, Karlsson, & 
Rudd, 2017). Även om det finns likheter i hur människor upplever kris, skiljer sig 
uppfattningarna av vad kris är och hur den kom till (Ashman et al., 2017). 
 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av det sjuka barnet 
Sjuksköterskan möter ständigt patienter och familjer i olika miljöer där hon utbyter 
information och har möjlighet att involvera familjen i exempelvis vårdplanering och 
familjesamtal för att tillgodose omvårdnadsbehov. Genom samarbete, möte och en 
öppen dialog med familjen kan problem och svårigheter hanteras på flera olika sätt. I 
de flesta situationer bör de närstående involveras. Det kan vara en utmaning för 
sjuksköterskan att vara medveten om att patienten har en familj som är med och 
påverkar upplevelsen av sjukdom och ohälsa (Benzein et al., 2014a). 
 
För att ha möjlighet att minska problem inom kvalité och säkerhet inom vården krävs 
det att sjuksköterskan arbetar med att förbättra de kompetensområden som finns. 
Det centrala inom omvårdnad är att den som ger vård är motiverad till att ge en säker 
och god vård. De sex kärnkompetenserna innefattar personcentrerad vård, 
samverkan i team, förbättringskunskap, evidensbaserad vård, säker vård och 
informatik (Cronenwett, 2007; Sherwood, 2013). För att teamet runt sjuksköterskan 
samt föräldrarna ska bli motiverade krävs information och utbildning, vilket kan 
komma leda till en säkrare och tryggare vård (Cronenwett, 2007). 
 
Att våga komma nära, vara äkta och närvarande samt vara professionell ses som 
styrkor hos sjuksköterskan. Det krävs självkännedom och mod att reflektera över vad 
sjuksköterskan kan bidra med till familjen. Själv-reflektion som innebär att man 
funderar över sina tänkbara bidrag innan man möter familjen och reflekterande 
praktik som innebär att lyssna, ge stöd och prata är två sätt som synliggör attityder, 
känslor och empati i relationen till familjen (Benzein et al., 2014a). 
 
 

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjefokuserad omvårdnad består av familjerelaterad samt familjecentrerad 
omvårdnad och ska ses som varandras komplement. Begreppet familjefokuserad 
omvårdnad är en övergripande benämning för den vård och omsorg som lägger fokus 
på individens upplevelse av ohälsa och sjukdom samt familjens betydelse (Benzein et 
al., 2014c). Enligt Benzein et al. (2014c) är bestämmelsen av vilken omvårdnad som 
ska ges i situationen en utmaning och bör få ett större utrymme i dagens vård och 
omsorg. 
 
Familjefokuserad omvårdnad innebär att vård och omsorg fokuserar på familjens 
betydelse för individens upplevelse av sin sjukdom och ohälsa. Familjefokuserad 
omvårdnad tillämpas när det förs en dialog mellan sjuksköterskan och familjen. I 
vården påverkar familjen och den sjuke varandra, antingen positivt eller negativt. 
Familjen kan bidra till ökat välbefinnande, förbättrad hälsa och minskat lidande eller 
omvänt (Benzein et al., 2014b). I ett familjefokuserat möte arbetar sjuksköterskan 
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icke-hierarkiskt där patienten, familjen och personalen är delaktiga i dialogen för att 
ta del av varandras kompetenser och erfarenheter samt få veta var familjen befinner 
sig och hur de ser på situationen. Detta resulterar i att både familjen och 
sjuksköterskan får förståelse för varandras utgångspunkter och situation och 
gemensamt hanterar situationen (Benzein, Hagberg, & Saveman, 2014a). För att få 
mer utrymme i vården av familjefokuserad omvårdnad krävs systemförändringar 
(Ekstedt, Stenberg, Olsson & Ruln, 2014). Vid cancerbehandling hos barn krävs hopp 
hos föräldrarna. Vårdpersonalens uppgift är att öka föräldrarnas hopp genom 
utbildning, vårda barnet och vägleda familjen. Detta nås genom familjefokuserat 
arbete (Conway, Pantaleao, & Popp, 2017). För att minimera symtom, lindra lidande 
och hantera smärta bättre bör familjer till barn sjuka i cancer få tidig tillgång till 
familjefokuserad vård (Weaver et al., 2016). 
 
Familjecentrerad omvårdnads kännetecknas av en icke-hierarkisk relation och 
karaktäriseras av ömsesidighet. Det innebär att patient, personal och övriga 
familjemedlemmar ses som jämlika som respekterar varandras kompetenser. 
Sjuksköterskan och familjen har en specialiserad kompetens om hur hälsan ska 
bevaras, hälsoproblem ska hanteras samt att ta med sig styrkor och resurser till 
relationen. När sjuksköterskan går in i mötet med en eller flera personer blir hon en 
del av ett system och är medskapare av det som händer. Sjuksköterskan ansvarar för 
att ge återkoppling till familjen från samtal, möten och dialoger trots att likvärdigt 
partnerskap med familjen kan upplevas utmanande. Om en familjemedlem upplevs 
som följsam och samarbetsvillig eller icke-följsam och omotiverad påverkas 
bemötandet. Sjuksköterskans syn på familjens betydelse är av betydelse i 
familjecentrerad omvårdnad (Benzein et al., 2014b). 
 
Familjerelaterad omvårdnad innebär att antingen är det patienten eller den 
närstående som är i fokus. Det är vanligt förekommande vid personcentrerad vård, 
där hänsyn tas till patientens sociala sammanhang men patienten är personen som är 
i centrum (Benzein et al., 2014b). Hos en individ är hälsan sammanflätad med 
familjens hälsa. Därför är det viktigt att familjen är en balanserad helhet. Begreppet 
familjehälsa innebär hälsa för både familjen som helhet och de individuella 
familjemedlemmarna. Kulturella skillnader påverkar familjers och individers 
upplevelse av hälsa. Först när familjen möts som en enhet, som innebär ett samspel 
där familjemedlemmarna får delta i hur vården och vardagen ska bli, känner de 
tillfredsställelse och glädje med sin vårdgivarroll (Benzein et al., 2014c). Det kan vara 
en utmaning att vara familjemedlem till en cancersjuk patient (Ekstedt et al., 2014). 
Idag har familjen en betydelsefull roll i vården, framförallt på grund av ekonomiska 
skäl i samhället. I den offentliga vården är det inte ovanligt att de närstående räknas 
som en förväntad vårdgivarresurs. Det kan upplevas både betungande och 
utmattande att både vara närstående och vårdgivare (Benzein et al., 2014a). Likaså 
kan det innebära en utmaning för vårdpersonalen att stödja familjen och arbeta 
familjefokuserat. Särskilt inom akut cancerbehandling (Ekstedt et al., 2014). 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelse när ett barn fått diagnosen cancer. 
 
Material och metod 
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Design 
En litteraturöversikt har gjorts baserad på kvalitativ forskning vilka utgår från att 
varje människa är unik, dess uppfattning är individuell och deras känslor är 
subjektiva (Friberg, 2012a). Enligt Friberg (2012a) och Ward-Smith (2016) skapar 
litteraturöversikter en översikt över kunskapsläget av ämnet och innebär att ta reda 
på befintlig forskning för att få en uppfattning om vad som ska studeras. Kunskap 
samlades inom det område som är benämnt i syftet. En induktiv ansats har använts 
och innebär att analysen har utgått från textens innehåll och teman har framkommit 
därefter (Friberg, 2012a). 

Urval och datainsamling 
Sökningen av artiklar gjordes i databaserna CINAHL och MedLine. Dessa databaser 
är inriktade mot forskning av omvårdnad respektive medicinsk vetenskap (Östlundh, 
2012). Utgångspunkten i datainsamlingen ligger kopplad till syftet, sökorden har 
anpassats därefter. Sökorden som undersöktes i sökningen var: cancer, childhood, 
”childhood cancer”, parents, experience, parents experience, parents perception och 
children with cancer, (se bilaga 1). Sökordet Childhood cancer placerades inom 
citationstecken för att begränsa sökningen till definitionen. Valet av sökord 
anpassades för att beskriva de problem och fenomen som undersöktes. Sökorden till 
arbetet fastställdes då föräldrarnas upplevelse och barncancer skulle undersökas. För 
att få en uppfattning om det fanns tillräckligt med artiklar gjordes först enskilda 
sökningar på sökorden. När sökorden var sammansatta till lämplig kombination 
framkom 59 artiklar. Enligt Rosén (2012) användes inklusions- och 
exklusionskriterier för att begränsa och hitta relevanta artiklar till 
litteraturöversikten. Inklusionskriterier för artiklarna som ingick i resultatet skulle 
vara vetenskapligt granskade, skrivna på engelska eller svenska, publicerade efter år 
2014, ha en kvalitativ ansats samt svara mot syftet. Artiklar som inte hade blivit 
vetenskapligt granskade, saknade abstrakt eller var litteraturöversikt exkluderades. 
Från de artiklar som var både kvalitativa och kvantitativa inkluderades endast den 
kvalitativa delen i resultatet. 
 
Enlig Östlundh (2012) görs en inledande sökning för att få en överblick av ämnet som 
skulle studeras, vilken forskning som fanns, bakgrundsinformation och för att bygga 
upp en bas av tänkbara sökord. De sökord som passade sattes ihop med hjälp av 
booleska termer för att få fram en slutgiltig sökning till resultatet. Efter en första 
sökning framkom 46 artiklar i databasen CINAHL och 13 artiklar i MedLine. En 
första gallring utifrån rubrikerna gjordes för att eliminera de artiklar som inte var 
relevanta för syftet, kvantitativa eller beskrevs att vara litteraturöversikt, då kvarstod 
33 respektive 9 artiklar. Abstrakt lästes igenom i både CINAHL och MedLine och 18 
artiklar svarade mot syftet. 
 
Efter att artiklarna var lästa av båda författarna granskades de utifrån 
kvalitetskriterier utformat av Hälsohögskolan, (se bilaga 2). På del ett skulle alla 
artiklar besvaras med “ja”, vilket gav fyra poäng. På del två var maxpoängen åtta, för 
att inkluderas i arbetet skulle artiklarna ha minst 7 av 8 poäng. Analysen hade en 
systematisk struktur och dokumenterades i en tabell (Kristensson, 2014) ,(se bilaga 
3). Efter kvalitetsgranskning utifrån Hälsohögskolan Jönköping protokoll för basala 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod återstod nio artiklar som togs med i 
resultatet från primärsökningen. Kvalitetsgranskningen sammanställdes och 
redovisades, (se bilaga 2). 
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Huvudsökningen genererade inte i tillräckligt många artiklar. Efter frisökning genom 
ytterligare en kombination av nyckelord framkom en artikel som användes i 
resultatdelen. Enligt Östlundh (2012) rekommenderas sekundärsökning om 
tillräckligt med resultatartiklar inte framkommer via huvudsökning eller för att utöka 
sökningen för att inte gå miste om relevanta artiklar och stärka arbetets trovärdighet. 
Sekundärsökning kan göras genom att granska valda artiklars referenslistor, 
kombinera nyckelord i nya sökningar, söka på relevanta artiklars författare eller 
granska tidskrifter. 
 

Dataanalys 
Inför analysarbetet diskuterades förförståelsen av föräldrars upplevelse gemensamt 
för att objektivt tolka artiklarna. Vid kvalitativa metoder är det upplevelser, behov 
och erfarenheter som fångas (Friberg, 2012b). Analysmodellen som används är 
utformad av Friberg (2012b) och består av fem steg. Steg ett syftade på att de valda 
studierna skulle vara väl lästa i sin helhet med öppenhet och följsamhet för att förstå 
artikelns resultat (Friberg, 2012b). Artiklarna lästes genomgående flera gånger för att 
få en ordentlig inblick i ämnet och för att förstå resultatet.  
 
Steg två i Fribergs (2012b) modell handlade om att nyckelfynden och konkreta 
beskrivningar i texten som var viktiga skulle identifieras. Resultaten granskades och 
skrevs ned på papper för att sedan tillsammans identifiera nyckelfynden. Det mest 
relevanta från artikeln som svarade på syftet markerades och kategoriserades för 
senare framtagning av teman. Friberg (2012b) förklarar sedan vidare att steg tre 
består av en sammanställning av studiens resultat. Efter granskning sammanställdes 
resultatet från artiklarna och diskuterades. När temana var indelade och nedskrivna 
på papper kunde analysen av resultatartiklarna enklare göras. Steg fyras innebörd var 
att relatera resultaten av upplevelserna de olika studierna beskrev till varandra. För 
att kunna relatera resultatens likheter och skillnader lästes temana gemensamt och 
sedan fastställdes temana. Efter varje tema lästes syftet upp högt för att bekräfta att 
det nya temat stämde överens med syftet. Friberg (2012b) skriver att det är viktigt att 
hela tiden ha syftet i åtanke då intressant information kan dyka upp, även om det inte 
svarar på syftet.  Sista steget enligt Friberg (2012b) bestod av att formulera en 
beskrivning med grund i de nya temana som framkom i steg fyra. För att ge betydelse 
för de nya teman och för att utomstående läsare ska förstå skapas texten utifrån 
fynden i artiklarna som är analyserade. Efter ett noggrant arbete genom hela 
modellen kunde ny text skapas och ligga till grund för litteraturarbetets resultat.  
 
 

Etiska överväganden 
Etiska frågor är grundat i det mänskliga beteendet. Det är forskarens uppgift att i alla 
steg skydda de människor eller områden som det forskas på (Doody & Noonan, 
2016). Vid forskning och studier inom omvårdnadsarbete gäller forskningsetik, där 
människan inte ska utnyttjas, skadas eller såras. Etiken är grundläggande föreskrifter 
som fastställer normer för handlandet (Kjellström, 2012). Människan ska alltid 
behandlas med respekt, både gällande deras välbefinnande samt informationen som 
ges. Då ingen empirisk undersökning gjordes i denna studie behövdes inget etiskt 
godkännande, dock behövdes ändå ett ställningstagande om studierna var etiskt 
försvarbara eller inte. Fyra centrala individskyddskrav som forskaren ska förhålla sig 
till för att inte bryta mot forskningsetiken är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, u.å.). Diskussion 
fördes och målet var att på ett objektivt sätt beskriva artiklarnas resultat. 
Kvalitetsgranskningen som gjordes utifrån hälsohögskolan Jönköpings mall 
innefattade ett etiskt godkännande. De artiklar som har använts i examensarbetet har 
alla varit etiskt godkända. 
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Resultat 

Resultatet presenteras under fem kategorier. Se figur 1.  

 

 

 

 

Det förändrade föräldraskapet 
Efter att barnet fått diagnosen cancer kunde föräldrarna känna att de förlorat 
kontrollen och inte längre visste hur det skulle förhålla sig till barnet. Situationen 
upplevdes påtaglig och chockerande (Darcy, Knutsson, Huus, & Enskär, 2014; 
Machado et al., 2016; Pergert, Ekblad, Björk, Enskär, & Andrews, 2016; Williams & 
McCarthy, 2014). Vid en cancerdiagnos upplevde föräldrarna att deras liv 
förändrades och deras hem förknippades med sjukdomen. Förhållandet mellan 
föräldrarna påverkades då fokus inte längre var på dem. De vågade inte planera något 
utan levde en dag i taget och förträngde tankar på morgondagen (Darcy et al., 2014; 
Machado et al., 2016) samtidigt som de försökte leva ett så normalt liv som möjligt 
(Pergert et al., 2016). 
 
I samband med den förändrade situationen upplevdes förändrat föräldraskap 
(Machado et al., 2016). Föräldrarna kände att de hade tappat kontrollen och inga 
tidigare strategier fungerade. De beskrev att det var svårt att hantera barnets 
beteende när det var påverkat av medicinerna eller effekterna av behandlingen. 
Föräldraskapet riskerade att bli slappt vilket innebar att de tog avstånd från regler 
och gränser eftersom de inte ville vara för hårda mot ett sjukt barn. Ett litet antal 
upplevde oförändrat föräldraskap och andra baserade föräldraskapet på råd från 
vårdpersonalen (Williams & McCarthy, 2014).  Att ta beslut och prioritera övriga 
sysslor i vardagslivet upplevdes inte viktigt i början av förloppet (Machado et al., 
2016). En vanlig upplevelse som framkom var att föräldrarna och de övriga 
familjemedlemmarnas behov ofta blev åsidosatt eftersom all tid ägnades åt det sjuka 
barnet. Det beskrevs som svårt att ta hand om eventuella syskon och få dem att 
förstå, vilket upplevdes jobbigt för föräldrarna (Hocking et al., 2014; Machado et al., 
2016). Att inte behöva vara ensam förälder i svåra situationer var betydelsefullt och 
det var lättare att fatta beslut gemensamt än enskilt. För att ha möjligheten att 
tillägna all sin tid åt barnet och inte lägga fokus på jobb var det många som sa upp sig 
från jobb (Darcy et al., 2014; Kars, Grypdonck, Bock, & Van Delden, 2015; Machado 
et al., 2016). 
 
 

Figur 1. Resultatets kategorier 

Det förändrade 
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Att känna osäkerhet 
Att känna emotionella påfrestningar som ilska och sorg över en osäker situation samt 
framtid beskrevs som stressande av många föräldrar (Darcy et al., 2014; Machado et 
al., 2016; Pergert et al., 2016; Williams & McCarthy, 2014). När möjligheten fanns var 
det skönt för dem att få en paus från vardagen och få reflektera över situationen 
(Hocking et al., 2014; Körver et al., 2016; Pergert et al., 2016;). Under transitionen 
och risken för att hamna i kris beskrev många att de upplevde behov av nya strategier 
för hur de skulle hantera situationen (Machado et al., 2016; Pergert et al., 2016; 
Williams & McCarthy, 2014). Möjligheten att gemensamt med andra föräldrar, som 
hade liknande erfarenhet, bearbeta krisen och få utbyta erfarenheter upplevdes 
positivt (Hocking et al., 2014; Pergert et al., 2016; Rignér, Karlsson, & Hällgren-
Graneheim, 2015). För att kunna känna stöd, visa styrka och ha en positiv inställning 
upplevde många föräldrar att användning av strategier underlättade. Att söka stöd 
hos nära och kära, att visa sig vara stark för familjen, lugnande och positivt tänkande 
samt att lägga all fokus på barnet var behov som beskrevs av föräldrarna (Pergert et 
al., 2016). Det var viktigt för föräldrarna att familjen kunde vara tillsammans under 
krisen (Darcy et al., 2014; Machado et al., 2016).  
 

Delaktighet i vården  
Föräldrarna kände tillfredsställelse när de fick vara delaktiga i vården av sitt barn 
(Bally et al., 2014; Kars et al., 2015; Van der Geest et al., 2014) samt att det sågs 
positivt när de blev tillfrågade innan beslut fattades. Vårdpersonalens tillgänglighet 
uppskattades då föräldrarna upplevde att de kunde ägna tid åt att vara med sitt barn 
och veta att barnet var i trygga händer (Van der Geest et al., 2014). En känsla av 
maktlöshet kunde infinna sig hos föräldrarna (Darcy et al., 2014; Kars et al., 2014) 
när de inte längre kunde läsa av barnet och förstå vad det ville eftersom att vara 
delaktig och vara barnets röst var viktigt. De ville ha möjlighet att skydda barnen och 
kunna prata med dem om vad som kommer hända (Kars et al., 2014).  
 
Genom att barnet inte förstår vad som händer och inte har möjligheten att säga nej 
kunde barnet vid behandlingen få en hotad integritet, vilket upplevdes traumatiskt 
för föräldrarna (Darcy et al., 2014). Känslor som frustration, besvikelse, 
förolämpning, sårbarhet och förlorad egenmakt kunde uppstå (Körver, Kinghorn, 
Negin, Shea-Perry, & Martiniuk, 2016).  
 
 

Att känna hopp 
Att vara omgiven av människor som kände hopp ingav hopp hos föräldrarna (Bally et 
al., 2014; Darcy et al., 2014; Pergert et al., 2016). Som förälder i kris krävs hopp, ett 
ljus att ta sikte på, för att snart förhoppningsvis få leva ett så normalt liv som möjligt 
(Machado et al., 2016). I samband med beskedet övergick föräldrarna i ett 
överlevnadsläge då inget annat kändes viktigare än det sjuka barnet (Hocking et al., 
2014).  
 
Den positiva energin av hopp kunde komma från negativa upplevelser av att 
förbereda sig för det värsta. Att ha möjlighet att påverka och bedöma barnets hälsa, 
att barnet får uppleva glädje var viktigt och ökade föräldrarnas hopp. Behandlingen 
utsatte föräldrarna för en känslomässig frustration där känslorna kunde variera från 
dag till dag (Bally et al., 2014). De tyckte att hoppet var allt de hade och blev sårbara 
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när läkaren gav dem besked som innebar att hoppet togs ifrån dem (Bally et al., 2014; 
Körver et al., 2016). Att vara stark i situationen beskrevs som att behålla styrkan de 
hade och återfå styrkan de har förlorat (Pergert et al., 2016). Några beskrev att 
hoppet gav dem ökad egenmakt och möjlighet att vara sig själva (Körver et al., 2016). 
Det beskrevs viktigt att alltid ha hopp, det fanns mer eller mindre varje dag (Bally et 
al., 2014). 
 
 

Vikten av information 
Bristande kunskap kunde resultera i rädsla (Bally et al., 2014; Machado et al., 2016; 
Pergert et al., 2016). Att bli tillgodosedd med information kunde vara avgörande för 
att minska känslan av oro, osäkerhet, samt kunna hantera konsekvenserna från 
sjukdomen (Machado et al., 2016). För att öka sin kunskap och känna välbefinnande 
sökte de information om sjukdomen från olika källor och valde ut den information 
som var relevant för dem och barnet (Pergert et al., 2016). Många föräldrar tyckte att 
de fick väsentlig information från vårdpersonalen och läkare och att det alltid fanns 
någon som de kunde prata med. Samtalen handlade ofta om barnets prognos och 
behandlingsalternativ. De upplevde trygghet i att få tid med barnläkaren angående 
förberedelser för framtiden i ett fridfullt och tyst rum, där det även fanns tid för att 
reflektera (Pergert et al., 2016; Rignér et al., 2015).   
 
Diskussion 

Metoddiskussion 
Fribergs femstegsmodell användes i analysen eftersom modellen var strukturerad och 
lätt att förstå. Det första steget som gjordes för att få ett helhetsgrepp över ämnet var 
att använda ett helikopterperspektiv. Ett helikopterperspektiv innebär en överblick 
över studierna (Friberg, 2012a). För att skapa trovärdighet och en bredare översikt 
användes två databaser inom omvårdnad till artikelsökningen. Henricson (2012) 
menar att chansen att hitta fler artiklar ökar samtidigt som arbetets trovärdighet 
stärks när det används fler än en databas. För att få en överblick över ett stort antal 
artiklar lästes först rubriker och sedan lämpliga abstrakt. Genom att endast läsa 
rubriker och abstrakt fångas inte innehållet i artikeln och kan vara en nackdel. Det 
innebär att relevanta artiklar kan ha fallit igenom och minskat trovärdigheten. 
 
Genom sammanställning av kvalitativa artiklar framkom föräldrars upplevelser 
tydligt. De vanligaste metoderna som användes för att samla data var 
semistrukturerade intervjuer och fokusgrupper. Billhult och Gunnarsson (2012) 
menar att använda kvantitativa studier var inte lämpligt för att få fram upplevelser då 
kvantitativa metoder används för att kartlägga, jämföra eller undersöka samband. 
 
För att resultatet skulle få en högre trovärdighet lästes och granskades 
resultatartiklarna av författarna individuellt. Granskningen innebar att artiklarna 
lästes och granskades noggrant innan användning i arbetet för att erhålla en god 
vetenskaplig kvalité (Rosén, 2012). Granskningen utgick utifrån bilaga 2 där 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet kontrollerades. 
(Henricson, 2012). Begreppen används genomgående i arbetet. De använda 
artiklarna har varit vetenskapligt granskade, etiskt godkända och har jämförts med 
varandra. 
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En del punkter i protokollet upplevdes diffusa och svårtolkade, vilket kan ha 
inneburit vissa feltolkningar i granskningen. Artiklar som hade 4 av 4 poäng i första 
delen och 7 av 8 poäng i andra delen skulle inkluderas i resultatet. Det gjordes för att 
artiklarna skulle bibehålla en hög kvalité. De artiklar som inkluderades hade 8 av 8 
poäng och de som inte inkluderades hade för låga poäng. Det har gett resultatet i 
litteraturöversikten hög kvalié. Efter en oberoende granskning diskuterades 
artiklarna gemensamt för att hitta likheter och skillnader i resultaten. De 
gemensamma fynden plockades fram och sammanställdes. Genom handledning i 
grupp kunde kurskamrater och handledare läsa resultatet och vara till hjälp för att 
försäkra om att analysen är grundad i data, detta ökade trovärdigheten och 
pålitligheten (Henricson, 2012). Författarna till denna litteraturöversikt är medvetna 
om att tolka kvalitativa undersökningar kan innebära problem då känslorna är 
subjektiva och därmed individuella.  
 
Artiklarna som inkluderades i resultatet var skrivna år 2014 eller senare. Ett smalt 
tidsintervall valdes därför att det finns mycket ny forskning inom området cancer och 
familjefokusering. Relevanta artiklar eventuellt kunde falla bort i det smala 
intervallet.  
 
För att författarna skulle ha en liknande syn diskuterades först förförståelsen för 
föräldrarnas upplevelse. Förförståelsen innebär kunskap om ämnet innan arbetet 
genomförs men också egna värderingar och erfarenheter påverkar (Priebe & 
Landström, 2012). Ingen av författarna har erfarenhet av ämnet sedan tidigare vilket 
kan ha påverkat arbetet i form av att ha en mer öppen syn har använts under 
granskning och tolkning av resultatartiklar. Fortlöpande har förförståelsen 
diskuterats under arbetet för att egna slutsatser inte ska dras utan tolka resultatet, 
vilket har ökat trovärdigheten (Henricson, 2012). En annan faktor som kan ha 
påverkat trovärdigheten negativt är att majoriteten av deltagarna i studierna var 
mödrar. Anledningen kan vara att mödrarna har ett större behov av att få prata om 
sina känslor med utomstående medan fäderna håller känslor inom sig eller vänder sig 
till familj.  
 
Olika kulturer har representerats i arbetet. Artiklarna som presenterats i arbetet var 
skrivna i Kanada, England, USA, Australien, Sverige, Brasilien och Nederländerna. 
Sverige och USA var de mest framträdande länderna. Däremot hittades inga artiklar 
från något utvecklingsland vilket påverkar trovärdigheten och överförbarheten. 
Litteraturöversiktens resultat anses därför inte vara generaliserbart eftersom vården 
ser annorlunda ut i olika länder.  
 
Artiklarna som inkluderades i arbetet var skrivna på engelska. Ingen av författarna 
har engelska som modersmål, vilket de var medvetna om kunde föra med sig 
tolknings- och syftningsfel och i sin tur påverka arbetets resultat och kvalité. Enligt 
Kjellström (2012) är det ett etiskt krav att redovisa bristande språkkunskaper. För att 
minska risken för feltolkningar diskuterades svåra ord eller meningar löpande under 
arbetets gång.   
 
 

Resultatdiskussion 
När ett barn fått diagnosen cancer förändras föräldrarnas livssituation och familjen 
påverkas, många gånger negativt. Föräldrarna vill tillägna all sin uppmärksamhet och 
tid åt det sjuka barnet och ett förändrat liv börjar. De hamnar i en situation där de är i 
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behov av information om sitt barns hälsotillstånd, behandlingar, prognos och ger 
uttryck för behov av vägledning för hur de ska förhålla sig och fortsätta leva ett så 
normalt liv som möjligt. Föräldrarna söker stöd från närstående, andlighet, 
vårdpersonal samt andra föräldrar i liknande situation. 
 
Enligt resultatet är upplevelsen av att vara förälder till ett cancersjukt barn 
individuellt men känslorna var liknande mellan föräldrarna. Vikten av hopp, 
hantering av situationen och starka känslor var gemensamt för många föräldrar. 
Under vårdtiden kunde behandling av det cancersjuka barnet upplevas traumatiskt 
av föräldrarna. När cancerdiagnosen ställs hos ett barn är föräldrarna det stora stödet 
för barnet (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin, & Kreuger, 1997; Kerr, Harrison, 
Medves, & Tranmer, 2004). I tre av fyra fall är prognosen god för de barn som 
drabbas av cancer (Barncancerfonden, 2017a). Parker et al., (2014) styrker med sin 
artikel vikten av familjefokuserad omvårdnad, att sjuksköterskan kan stödja 
föräldrarna genom att arbeta familjefokuserat. Få möjlighet att reflektera, vara runt 
människor som är i samma situation, kunna observera sitt barn och utveckla kunskap 
är exempel på insatser som skulle kunna ses som användbara för familjer i svåra 
situationer. 
 
Vägen till ett friskt liv utan behandling och biverkningar är lång. Att stå bredvid som 
förälder och se barnet drabbas av exempelvis håravfall och andra biverkningar samt 
behandlingar kan upplevas svårt. Flera studier styrker upp att föräldrar tycker det är 
jobbigt att se deras barn lida igenom behandlingar och andra komplikationer. 
Känslan av att inte räcka till, se barnet lida samt hantera sina egna känslor är centralt 
(Enskär et al., 1997; McKenzie & Curle, 2012). I de fall prognosen inte är lika god och 
barnet riskerar att avlida vill föräldrarna ge barnen behandling så långt som det går 
oavsett om barnet har symtom eller inte. Allt för att inte låta hoppet gå förlorat och 
känna att de har gjort allt de kan (Mack et al., 2008).  
 
Resultatet visade att föräldrar upplevde förändrat föräldraskap. Livet som de levde 
förändrades. Enligt Kerr et al. (2004) har det visats att föräldraskapet förändras på 
det sätt att rutiner ändras. Föräldrarna förväntas vara det stora stödet för barnet och 
övriga familjen vilket kan leda till att det vardagliga livet får en annan stress. 
Ljungman et al. (2016) menar också att kommunikationen brister vid stressiga och 
oförutsägbara situationer vilket är något som påverkar barnet negativt. Vid 
familjefokuserad omvårdnad kan sjuksköterskan upptäcka kommunikationsbrister 
hos föräldrarna tidigt och därefter utföra åtgärder i form av exempelvis 
samtalskontakt eller annan lösning. Det framkom att föräldrarnas förhållande 
påverkades och kontrollen över sitt barn förlorades (Kerr et al., 2004). En utav 
orsakerna kan vara osäkerhet hos föräldrarna orsakad av den nya främmande 
livssituationen. Enligt Kerr et al. (2004) var det viktigt att definiera behoven hos 
föräldrarna för att veta vad de ville ha hjälp med samt för att kunna tillfredsställa 
dem. Wiener et al. (2016) belyser vikten av att sjuksköterskan bör ge föräldrarna tid 
och utrymme att få vara med sitt barn. Vidare nämner de att hon har också i uppgift 
att vara medveten om den svåra situationen familjen befinner sig i och arbeta 
familjefokuserat för att involvera hela familjen.  
 
Resultatet visade att många föräldrar levde för varje dag och inte våga planera 
framtiden. Björk, Wiebe, och Hallström (2005) menar att allt som tidigare varit 
tryggt och säkert är nu osäkert. Kerr et al. (2004) beskriver att fokus ligger numera 
på att försöka bygga ihop familjen och kämpa för dess överlevnad. Resultatet visade 
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att föräldrarna kunde lägga regler och andra gränser åt sidan eftersom de inte ville 
tillrättavisa barnet. Enskär et al. (1997) beskriver däremot att det är av stor vikt att ha 
regler för barnet då föräldrarna kan bli överbeskyddande mot sitt barn på grund av 
sjukdomen. I resultatet framkom det att det var vanligt att föräldrarna kände sig i en 
osäker och utsatt situation vilken kan vara orsak till att de hamnar i en kris.  Under 
en kris kan det vara svårt för föräldrarna att förstå allt som händer i deras omgivning. 
Information som ges kan vara svår att ta in och tolkas samtidigt som de kan ha svårt 
att uttrycka sig.  
 
Resultatet visade att leva utan hopp kändes svårt för de flesta. I tunga stunder var 
hoppet det enda de hade. Som Lotz, Daxer, Jox, Borasio och Führer (2017) beskriver 
är det viktigt att stärka föräldrarna i att bibehålla sitt hopp och blicka framåt. De små 
uppmaningarna är viktiga för att föräldrarna ska känna hopp. Enligt Nicholas et al., 
(2017) tycks andlig tro och hopp vara förknippad till en personlig ram och har vid 
förändring av livssituation betydelse för personen i samband med upplevelse av 
lidande. Andlighet tycks också ge föräldrarna större acceptans och förmåga att 
skydda sitt barn mot skador relaterat till sin sjukdom genom vägledning och stöd från 
sin tro. Vad som påverkar hopp hos olika människor är individuellt.  
 

Resultatet visade att vikten av information vid rätt tillfälle var stor för de drabbade 
föräldrarna. Information söktes på egen hand och tolkades för att vidare välja ut den 
information som de ville ta åt sig och applicera på sin situation. Att få känna sig sedd 
och få sina frågor besvarade var en viktig del. När barnet drabbats av cancer och 
föräldrarna börjar söka efter information kring behandlingar och prognos kan enligt 
Nyborn et al. (2016) konversationerna och informationen upplevas jobbig men 
nödvändig av föräldrarna. Att få ärlig och konkret information uppskattas för att öka 
hoppet och minska osäkerheten. De menar också att inte få information alls eller få 
den på ett opassande sätt kan påverka hoppet och relationen mellan vårdpersonal och 
föräldrar. Benzein, Olin och Persson (2015) menar däremot att föräldrarna kan 
uppleva en större känsla av förstående, både gentemot varandra men även mot 
barnet om chanserna att samtala finns. Genom att involvera familjen vid samtal ökar 
känslan av att känna sig delaktig och förståelsen för situationen (Benzein et al., 2015). 
Det centrala i familjefokuserad omvårdnad som framkommit ur resultatet och stärks 
från nya studier är att information och möjlighet till samtal är betydande och hjälper 
familjer att lättare hantera situationen (Teno, Casey, Welch & Edgman-Levitan, 
2001). Robb, (1998) menar även på att känslan av hopp, att personalen bryr sig samt 
att informationsbehovet tillfredsställs beskrivs som det viktigaste av föräldrarna.	  	  

	  	  

Slutsatser  

Forskningen som bedrivs idag har kommit långt. Cancer är en sjukdom som drabbar 
oskyldiga människor, inte minst barn. För att siffrorna på de barn som drabbas ska 
bli lägre och de barn som överlever ska bli högre krävs det mer och bredare forskning. 
Det är vanligt att livet förändras, inte minst för föräldrarna, men även hela familjen 
när barnet fått diagnosen cancer. Föräldrarna väntas vara de som är starka och vuxna 
i situationen likaså behöver de stöd och vägledning. Att ha vänner som ger stöd 
utifrån bidrar till hopp och mening. Det upplevdes som en förmån att få delge sina 
erfarenheter med andra föräldrar. Det här gav trygghet och en känsla av att inte vara 
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ensam. Rollen som sjuksköterska innebär att identifiera behov och involvera 
familjen. Att vara en resurs för de utsatta föräldrarna är viktigt för att de i sin tur ska 
vara stöd för barnet. Det belystes vara viktigt att få information och vara delaktig i 
vården. För att förhindra att relationen mellan föräldrarna brister, men också mellan 
föräldrarna och vårdpersonalen, var det viktigt med rak och ärlig kommunikation. 
För hela familjens välmående är familjefokuserad omvårdnad centralt under hela 
vårdtiden. 

 

Cancer finns överallt runt om i världen och sjuksköterskan kommer möta på flera 
olika typer och situationer där familjer blir lidande. En ökad förståelse för familj och 
de närstående har betydelse för utformningen av vården samt för den 
familjefokuserade vården. Litteraturöversikten har bidragit till ökad kunskap och 
förståelse för de föräldrar som står bredvid när deras barn drabbas av cancer. Med 
ökad kunskap kommer involveringen i familjen bli mer självklar och förhoppningsvis 
kommer det speglas på vården av barnet. Resultatet som framkommit anses 
tillämpbart då känslorna för barnet har visat sig vara på många sätt samma hos 
föräldrar i olika länder.  
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