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Sammanfattning: Bakgrund: Den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1-14 år 

är barncancer. Det är cirka en tredjedel av cancerdrabbade barn som insjuknar i 

leukemier och en tredjedel som drabbas av hjärntumörer. Den sista delen utgör de 

övriga diagnoserna. Det är viktigt att veta hur man ska bemöta föräldrars tankar och 

känslor av att leva med ett barn med cancer då vårdpersonal måste individanpassa 

vården av barnet efter föräldrarnas behov. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var 

att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med barn med cancer. Metod: En 

litteraturstudie som utgår från 11 artiklar med kvalitativ ansats med sökorden barn, 

barndomscancer, cancer, familjens erfarenheter, föräldrars erfarenheter, pediatrik. 

Databasen CINAHL användes för att söka artiklar. Huvudresultat: Det har varit 

genomgående i resultatet att föräldrarna upplevde ångest, depression, ilska och brist på 

sömn. Livet påverkas hos föräldrarna efter barnets cancerdiagnos då det blir brist på 

vardagliga rutiner och normaliteter. Vid en cancerdiagnos hade föräldrarna svårt att se 

en framtid med det cancersjuka barnet vilket visar att föräldrarna längtar till det 

ögonblick barnet blir botat. Slutsats: Det framkom tydligt att föräldrar till barn med 

cancer upplevde ett stort behov av stöd och vikten av att få rätt information. Föräldrar 

isolerar sig från omgivningen, men kan hitta andra föräldrar på sjukhuset med samma 

erfarenheter.  

 

Nyckelord: Barn, cancer, föräldrars erfarenheter 
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Abstract: Background: The most common cause of death for children aged 1-14 is 

childhood cancer. There is about a third who suffers from leukemia, a third who suffers 

from brain tumors and the last part constitutes the rest of the diagnoses. It is important 

to know how to respond parents 'thoughts and feelings about living with a child with 

cancer, since caregivers must individually the care of the child to their parents' needs. 

Aim: The aim of this study is to describe parents experience´s to live with a child with 

cancer. Method: A literature study based on 11 articles with qualitative approach with 

the keywords: child, childhood cancer, cancer, family experiences, parents’ experiences 

and pediatric. The Cinahl database was used to search for articles. Main result: It has 

been consistent in the result that parents experienced anxiety, depression, anger and lack 

of sleep. Life is affected by parents after the children’s cancer diagnosis as there is a 

lack of everyday routines and normality. At a cancer diagnosis, the parents had a hard 

time seeing a future with the cancer sick child, which shows that the parents longing for 

the moment the child is cured.  Conclusion: It became clear that parents of children 

with cancer experienced an initial need for support and the importance of getting the 

right information. Parents isolate themselves from their surroundings but can find other 

parents in the hospital with the same experience.  

 

Keywords: Child, cancer, parents experience.  
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1. Barncancer  

Det är cirka 300 barn som drabbas av cancer varje år. Av de barn som insjuknar i cancer 

är det ungefär en tredjedel som insjuknar i leukemier och ungefär en tredjedel som 

insjuknar i hjärntumörer (solida tumörer), den sista delen utgör de övriga diagnoserna. 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML) är de 

patientgrupperna som har ökat mest i statistiken. Enligt ny forskning har det visat att 

den generella barncanceröverlevnaden har stigit från 80 procent till 85 procent under en 

femårsperiod. Under en femårsperiod är överlevnaden 78 procent i AML- grupperna. 

De solida tumörerna så som hjärntumörer har enligt statistik planat ut i 

överlevnadskurvan på grund av att tumörformerna ser så olika ut. Statistiken för barn 

som drabbas av Hodgkins lymfom visar nu ny forskning att överlevnaden är 100 

procent. Trots att överlevnaden för vissa typer av cancerdiagnoser ökar kan man inte 

rädda alla barn. Den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1-14 år är barncancer 

(Barncancerfonden 2019).  

Forskningen sker med internationellt samarbete då det inte forskats 

tillräckligt om detta i Sverige. Samarbetet har gjort att överlevnaden har ökat (Regionala 

cancercentrum 2019).   

  

1.1 Vårdpersonalens upplevelser av att möta familjer där ett barn 
drabbats av cancer  

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor finns det fyra grundläggande 

ansvarsområden: främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra 

lidandet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Det har gjorts forskning på hur vårdpersonal upplevde hur effektivt det är att få 

utbildning i hantering i bemötande gentemot barn och anhöriga (McInally, Pouso Lista, 

McLaren & Willis, 2017).  

Som vårdpersonal är det viktigt att kunna individanpassa omvårdnaden av 

barnet efter familjens behov. Som vårdpersonal vid bemötandet till föräldrar som har 

barn med cancer är det viktigt att kunna lyssna på föräldrarna och hur de mår och 

inte anta att de mår bättre än vad de gör. Föräldrarna ska ha möjlighet att få avlastning 

och vila då de spenderar dagarna hos sitt barn (Björk, 2009).  

Sjuksköterskor som vårdar barn med cancer kan skapa en speciell relation 

till barnet, det kan göra att sjuksköterskan upplever känslor av hjälplöshet. De 
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sjuksköterskor som vårdar barn med cancer kan ibland ha svårare att inte visa känslor av 

hjälplöshet på grund av svårigheter med att få barnet att må bättre. Sjuksköterskor som 

känner dessa känslor kan distansera sig själv från barnet och familjen för att hen inte vill 

visa känslorna då de är rädda för att barnet ska bli sämre och avlida (Batista dos Santos, 

et.al 2017).   

Vårdpersonalen får ofta fatta etiska dilemman för det cancersjuka barnets 

behandling. Dessa beslut inkluderar behandling med cytostatika som i vissa fall kan ge 

mer lidande än behandling. Vårdpersonalen kan uppleva att det inte är etiskt korrekt att 

ge ett litet barn en behandling som barnet kommer fara illa av. Det står mellan liv och 

död, att barnet ska få behandling och då har större chanser att överleva eller låta barnet 

dö för att behandlingen är så pass extrem (Bartholdson, Af Sandeberg, Lützén, 

Blomgren & Pergert, 2016).  

1.2 Föräldrarnas stöd från vården  

Det är viktigt att vården hjälper familjen att ta reda på hur de ser på sjukdomen, vilka 

behov de har samt deras stöd från anhöriga och utomstående. För dessa föräldrar är det 

viktigt att de får prata om hur de känner. Föräldrarna bör ha kontakt med specifika 

personer som läkare eller barnsjuksköterskor då de kan känna sig tryggare att prata om 

sina känslor (Björk, 2009).   

För att som förälder till ett barn med en cancerdiagnos ska kunna känna 

trygghet och få ökat hopp är det viktigt att vårdpersonalen förklarar för föräldrarna och 

ger information om hur vårdprocessen kommer gå till. Genom att föräldrarna känner 

trygghet till vårdpersonalen gör att både barnet och föräldrarna känner hopp 

(Conway, Pantaleao & Popp, 2017).   

Ringnér, Jansson, Graneheim (2011) beskriver i sin artikel att 

informationen som ges till föräldrarna av vårdpersonalen är av stor betydelse för att 

föräldrarna ska känna trygghet och att minska deras känsla av kaos, ge dem större 

kontroll över situationen och ge föräldrarna stöd för att bemöta och ta hand om sitt 

cancersjuka barn.   

1.3 Att förlora ett barn med cancer  

Kars, et.al (2011) beskriver att föräldrarna måste besluta om i det stadie när deras barns 

cancer inte längre går att bota, är att de kan försöka gör allt och lite till för att få mer tid 

och kunna bevara den sista tiden med sitt barn eller låta sitt barn slippa lida och somna 

in när det är dags. De beskriver även i sin artikel vad föräldrarna känner när deras barn 
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inte längre finns hos dem, de förklarar att de aldrig kommer få se sitt barn växa upp, 

aldrig se sitt barn lyckas med sitt liv. De beskriver även att det känns som att de förlorar 

en del av sitt föräldraskap.  

Vega, Rivera och Gonzalez (2014) Föräldrarna i artikeln beskriver att efter 

att ha förlorat sitt barn måste de orka hålla ihop övriga familjen och då kunna skjuta 

bort sorgen som de kände och försöka ta sig framåt. Föräldrarna upplevde det som att 

bära resten av familjen på sina axlar och om då mamman faller in i sin sorg kommer 

resten av familjen att följa henne. De beskriver också att de tog hand om sitt barn under 

den sista tiden i livet och de satt vid sitt barns sida när hen gick bort.   

  

1.4 Barnens hantering av att ha en cancerdiagnos  

När barn fått en cancerdiagnos så uppkom många olika stressfaktorer som är relaterade 

till behandling, känslomässiga reaktioner och det vardagliga livet. Barn har i en studie 

berättat om flera känslomässiga reaktioner som uppstod när de fick en cancerdiagnos. 

De kände rädsla och oro när de tänkte på döden och när de tänkte på att de var sjuka. 

Många vill inte prata om sin cancer då de måste hantera osäkerheten om de kommer 

överleva eller inte. Det var flera barn som uppgav oro för det vardagliga livet. Flera 

kände att de inte var normala på grund av sin cancerdiagnos. Många saknade att få vara 

hemma med familjen, träffa vänner och få vara i skolan och utföra det som barnet 

tidigare gjort. Det uppstod ofta mycket biverkningar med cancerbehandling, detta hade 

flera barn märkt av då många var oroliga för om de kommer tappa hår, få mycket 

smärta, känna sig yr och illamående (Hildenbrand, Clawson, Alderfer & Marsac, 2011).  

 

1.5 Bakgrund 

 Sedan 1700- talet har forskning bedrivits på att jobba förebyggande för barnens hälsa.   

Hälsa är ett centralt begrepp som finns med överallt inom vården. I litteratur så beskrivs 

hälsa som ett tillstånd, ett mål, ett resultat samt att det är motsatsen till sjukdom. Alla 

människor har rätt till en god hälsa och forskning syftar till att förebygga sjukdom och 

främja hälsa (Willman, 2014).  

Denna litteraturstudies centrala begrepp är föräldrar, barn, cancer, erfarenheter.   

Föräldrar är personer som har barn, det kan vara två mödrar, två fäder eller en mor och 

en far.   
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Erfarenheter är ett begrepp som beskriver kunskap eller färdighet av en händelse 

(Nationalencyklopedin, 2019b).   

Barn är en person från födsel till att man är vuxen. Barn är man alltså mellan 0-

18år (Nationalencyklopedin, 2019a).   

 

1.6 KASAM - teoretisk referensram  

Enlig Antonovsky så finns det två motpoler där den ena reflekterar hög livskvalitet och 

hälsa. Den andra visar sjukdom och låg livskvalitet. Antonovsky menar att det finns tre 

olika komponenter i KASAM vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning en person begriper förnuftig information. Att 

det känns ordnat, sammanhängande och strukturerat. En individ behöver tydlig och 

sammanhängande information av vad som händer och som visar i hur mycket en individ 

förstår händelser som sker i omgivningen eller som drabbar individen själv.    

Hanterbarhet innebär att en individ upplever att denne har resurser vid olika händelser i 

livet. Vid hög KASAM kommer inte en individ känna sig som ett offer då olyckliga 

händelser händer i livet, men personen kommer inte att sörja för alltid.   

Meningsfullhet innebär i vilket utsträckning en individ känner att livet innehåller en 

känslomässig mening, om krav och problem en individs ställs emot är värda att lägga 

sin energi i. Om en olycklig händelse sker söker individen mening i det som händer och 

söker en mening till att komma ur sorgen (Antonovsky, 2005).     

Ju mer av dessa komponenter en person upplever, desto större KASAM har personen. 

Vid kommunikation med en närstående kan relationen byggas upp med hjälp av 

KASAM-begreppet (Langius-Eklöf & Sundberg, 2014).  

  

1.7 Problemformulering  

Det är cirka 300 barn som drabbas av cancer varje år. Forskningen har visat att 

överlevnaden hos barn som drabbats av cancer, har under en femårsperiod ökat från 80 

procent till 85 procent. Trots att forskning pågår och överlevnaden ökar kan man inte 

rädda alla barn. Tidigare forskning visar att vårdpersonalens bemötande till föräldrar 

som har ett barn med cancer är individuellt. Det är viktigt att vårdpersonalen kan lyssna 

på föräldrarna för att få reda på hur de mår och få en möjlighet för avlastning.  Som 

förälder till ett cancersjukt barn är det viktigt att känna trygghet från vårdpersonalen. 

Barn som diagnostiserats med cancer har berättat om att det uppstod flera 

känslomässiga reaktioner när de fått en cancerdiagnos. Flera barn kunde känna att de 
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inte var normala och saknade att vara hemma. Som grundutbildad sjuksköterska är det 

viktigt att kunna bemöta dessa föräldrar på ett bra sätt och ha kunskap om hur föräldrar 

kan uppleva hur det är att leva med ett barn som drabbats av cancer och de känslor som 

föräldrarna kan känna för att kunna ge det stöd som behövs.   

  

1.8 Syfte och frågeställning  

Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med cancer.  

  

• Hur beskriver föräldrar sina erfarenheter av att leva med barn med cancer?  

  
2. METOD  

2.1 Design  

Föreliggande studie är en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck, 2017).  

  

2.2 Sökstrategi  

 Databasen som använts är Cinahl. Sökorden är: Parents experience, child, 

cancer, pediatric, family experiences, childhood cancer. De begränsningar som 

har använts är peer reviewed, max 10 år gamla, all child och all adult. Vilka 

söktermer och kombinationer som sökts med varandra presenteras i Tabell 1. 

Sökningarna har gjorts i fritext. Ytterligare en artikel har inkluderats via en 

manuell sökning. Breda sökningar har gjort som sedan smalnats av genom att 

använda booleanska söktermen AND för att kombinera sökord och begränsa 

sökningarna (Polit & Beck 2017).   
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Tabell 1. Utfall av databassökningar  

Databas  Begränsningar  Sökord  Antal 

träffar          

Antal 

artiklar exklusive 

dubbletter  

  

CINAHL  Peer reviewed, max 10 år, age: 

all child & all adult. [2019-08-31]  

”Parents experience” AND ”Child” 

AND ”Cancer”   

153  2    

CINAHL  

  

  

Peer reviewed, max 10 år, age: 

all child.  

[2019-09-01]  

”Parents experience” AND ”pediatric”

 AND ”cancer”  

145  3    

CINAHL   Peer reviewed, max 10 år.  

[2019-09-01]  

”Family experiences” AND 

”Childhood cancer”   

317  5    

  

Manuell 

sökning  

 Peer reviewed, max 10 år.   

(2019-10-01)  

Relevans för inklusionskriterier, syfte 

och frågeställning  

  1    

          Antal 

artiklar: 

11  

   

  

2.3 Urvalskritierier  

I föreliggande studie har artiklar med koppling till syftet och ämnet omvårdnad 

använts. De artiklar som inkluderats är relevanta för studiens syfte. 

Både inklusionskriterier och exklusionskriterier har använts. Polit och Beck 

(2017) beskriver att det är ett bra sätt att begränsa urvalet samt för att bestämma 

vad som ska ingå eller vad som ska utelämnas i en studie.   

  

• Inklusionskriterier: I föreliggande studie innebär det att artiklarna som valdes ut 

handlar om föräldrarnas erfarenheter av att leva med ett barn med cancer. De 

artiklarna som författarna har valt ut till föreliggande studie berör alla sorters cancer 

som kan drabba ett barn samt att barnen ska vara i kurativt skede, under pågående 

behandling. Barnet till föräldrarna skulle vara mellan 0-18 år gamla. De valda 

artiklarna har endast varit kvalitativa. Artiklarna har valts efter IMRAD 

(Introduction, Method, Results, and Discussion). Enligt Polit och Beck (2017) finns 
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det ingen specifik stil för att skriva kvalitativa studier men de följer ofta IMRAD 

strukturen. Artiklar som är skrivna på engelska har inkluderats.   

  

• Exklusionskriterier: I föreliggande studie innebar det att de artiklar som valts 

inte ska handla om barnets upplevelser, vårdpersonalens upplevelser och att barnet 

inte ska vara i palliativt skede eller som avlidit. Litteraturstudier, kvantitativa 

artiklar, betalartiklar, artiklar skrivna på annat språk än engelska samt de artiklar 

som inte är uppbyggda enligt IMRAD har exkluderats.   

2.4 Urvalsprocessen  

Antal sammanlagda träffar efter sökningen blev 615 stycken artiklar, därefter lästes 

titeln på artiklarna och 563 stycken exkluderades då dessa inte svarade på syftet, de 

handlade om vårdpersonal eller om barnets upplevelser. Därefter fanns 52 artiklar kvar 

som granskades ingående och abstract lästes. 33 stycken var betalartiklar och 9 stycken 

var dubbletter och exkluderades. Efter exkludering fanns 10 artiklar kvar. Ytterligare en 

artikel lades till genom en manuell sökning. Sammanlagt inkluderades 11 stycken 

artiklar i föreliggande studie (Se figur 1 om urvalsprocessen). Författarna har använt sig 

av relevans och kvalitetsgranskningsmallar för att kunna se vilka artiklar som stämmer 

in på syftet som är valt. 11 stycken artiklar granskades via kvalitetsgranskningsmallen 

och samtliga artiklar var kvalitativa. Relevansbedömning innebar att artiklarna 

analyserades utifrån föreliggande studies syfte. Kvalitetsgranskning innebar att 

artiklarna granskades utifrån innehållet och gav författarna vägledning till varje artikel 

för att kunna ta reda på kvaliteten.  
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Figur 1 Urvalsprocessen flödesschema  

2.5 Dataanalys  

Inkluderade artiklar har skrivits ut och har noga studerats tillsammans där information 

som svarar på studiens syfte har markerats med markeringspenna från artiklarnas 

resultat. Författarna har läst artiklarnas resultat ett flertal gånger. Författarna har sedan 

diskuterat det resultat som hittats för att se artiklarnas skillnader och likheter för att 

kunna presentera och strukturera upp resultatet. Detta görs för att olika mönster och 

teman ska bygga resultatet och forma teman/kategorier. Resultatet har översatts till 

svenska för att lättare få en förståelse för innehållet. Syftet med dataanalys är att 

organisera, strukturera och hitta betydelsen i de framsökta artiklarna (Polit & Beck, 

2017). Tabell 2 fylldes i med inkluderade artiklars författare, år, land, titel, 

design/ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys. Tabell 3 fylldes i med artiklarnas 

författare, syfte och resultat. Detta gav en översikt över de artiklar som valts inför 

utarbetning av resultatdelen. Författarna har använt sig av relevans och 

kvalitetsgranskningsmallar för att kunna se vilka artiklar som svarar på syftet som är 

valt.   

  

2.6 Forskningsetiska överväganden  

Plagiering, falsifiering och fabricering förekommer ej. Författarna har ett 

objektivt förhållningssätt till materialet för att det ska vara trovärdigt. Författarnas egna 

615 st artiklar efter 
sammanlagda 

sökningar och lästa 
titlar.

563 artiklar 
exkluderades då 

titeln inte svarade på 
syftet

De artiklar som inte 
svarade på syftet 

handlade om barnets 
eller vårdpersonalens 

upplevelser.

52 artiklar fanns kvar 
som granskades 

genomgående och 
abstract lästes på 

dessa.

33 artiklar togs bort 
då de var 

betalartiklar, 9 
stycken togs bort då 
de var dubbletter.

10 artiklar fanns kvar

Ytterligare en artiklar 
lades till genom en 
manuell sökning.

Sammanlagt 
inkluderades 11 
stycken artiklar.
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åsikter och värderingar har inte påverkat resultatet. Allt i resultatet har presenterats på 

ett sakligt och opartiskt sätt (Polit & Beck, 2017).  

  

3. RESULTAT  

Resultatet innefattar 11 artiklar varav alla är kvalitativa. Artiklarna är från Iran, USA, 

Libanon, Canada, England och Belgien. Artiklarna svarar på föräldrars erfarenheter av 

att leva med ett barn med cancer, dessa presenterades med hjälp av överrubrikerna: 

Förändringar i livet efter barnets cancerdiagnos, upplevelser av stöd och avsaknad av 

stöd från andra och föräldrars upplevelser av sin hälsa och ohälsa efter barnets 

cancerdiagnos med underrubrikerna förändringar i arbetslivet och det sociala livet, 

upplevelser av en förändrad framtid, psykiskt och fysiskt (se figur 2 om 

resultatkategorisering).   

  

 

 

Figur 2 Resultatkategorisering  

3.1 Förändringar i livet efter barnets cancerdiagnos  

När ett barn fått sin cancerdiagnos beskriver många föräldrar att det påverkar livet för 

hela familjen (Van Schoores, et.al, 2018; Fletcher, 2010; Bally, et.al. 2014a; Hocking, 

et.al. 2014; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2011; Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & 

Abdallah, Doumit, 2013; Klassen, et.al. 2011b; Klassen, et.al. 2011a).  
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Många föräldrar kände att de nått en återvändsgränd i barnets 

cancersjukdom, de såg det som en känsla av instängdhet. Föräldrarna upplevde att 

det blev en brist på vardagliga rutiner, normaliteter och att det blev en kamp mot 

sjukdomen. Flera föräldrar accepterade situationen med sitt sjuka barn när det gått en tid 

från barnets insjuknande (Taleghani, Fathizadeh & Naseri. 2012; Naifeh Khoury, Abu-

Saad Huijer & Abdallah, Doumit, 2013).    

3.1.1 Förändringar i arbetslivet och det sociala livet  

För många mödrar har det inte varit något problem med att vara ifrån jobbet någon 

betydelse då är viktigare att vara där för sitt barn (Fletcher, 2010; Van Schoores, et.al, 

2018; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Efter barnets cancerdiagnos sker det ofta 

att mödrarna var tvungna ändra i sitt jobbschema, ta ledigt utan lön eller sluta sitt jobb, 

flera mödrar beskriver hur de fick sparken från sitt jobb då de var hemma för mycket 

med sitt sjuka barn (Fletcher, 2010; Van Schoores, et al, 2018). Fäderna i familjen 

påverkades av att pendla mellan jobb och sjukhuset, hur de hamnade efter med allt 

arbete för att sedan ha svårt att ta igen allt arbete som missats. Familjerna började 

fundera över sina liv och hur småsaker utanför familjen inte längre spelade någon roll. 

När föräldrarna var vid sitt barns sida dygnet runt så påverkades även ansvaret i 

vardagslivet (Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Van Schoores, et al, 2018).  

En anledning till att föräldrarna började isolerade sig var för att de var så 

upptagna med att ta hand om sitt eget barn, då fanns ingen tid kvar till att socialisera sig 

med andra. Föräldrarna ansåg att ingen familj hade ett barn med liknande cancer, de 

kände att de inte ville spendera tid med andra föräldrar på avdelningen och isolerade 

istället sig själva från omgivningen. De valde istället att hantera sina problem privat 

(Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Van Schoores, et.al, 2018; Klassen, 

2011b: Hocking, et.al, 2014).   

När föräldrarna hade spenderat en tid på sjukhus i början av barnets 

behandlingsperiod och lärt sig mer om sitt barns sjukdom, började de bli positiva till att 

träffa andra föräldrar som hade barn med samma eller liknande cancer för att kunna 

diskutera erfarenheter och lära sig om olika strategier. Vissa föräldrar menade att det var 

en lättnad att prata med andra föräldrar då de var i samma situation istället för att prata 

med en anhörig eller utomstående som inte förstod vad de gick igenom. Då barnet oftast 

hade en långvarig cancerbehandling, beskrev många föräldrar att de hade ett bättre 

socialt liv på sjukhuset (Hocking, et.al 2014; Klassen, 2011b).  
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 Föräldrar som talar ett annat språk än det språk som talas i det land de 

befinner sig i upplevde att det sociala livet blev svårare då de upplevde 

språkförbristningar och hade svårt att socialisera sig med andra föräldrar på sjukhuset 

samt vårdpersonalen (Klassen, 2011a).    

3.1.2 Upplevelser av en förändrad framtid   

När barnet har fått sin cancerdiagnos tänkte många föräldrar på framtiden och de hade 

svårt att se hur framtiden skulle bli eller vad morgondagen skulle leda till, de ville gå 

tillbaka till det normala livet. De längtade tills det ögonblick när deras barn blev botat 

och föräldrarna kunde andas ut (Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & Abdallah, Doumit, 

2013; Taleghani, Fathizadeh & Naseri. 2012; Hocking, et.al. 2014; Klassen, et.al. 

2011b; Shortman, et.al. 2013).    

För att föräldrarna skulle kunna ta beslut om sitt barns behandling blev det 

lättare att tänka att dessa beslut tas för att hjälpa barnet att minska lidandet. De ville 

skydda sitt barn mot något som var farligt eller ge sitt barn en större chans i livet. I de 

akuta situationerna berättade föräldrar hur det var omöjligt att ta beslut under den stress 

och sorg de kände, de litade på att sjukvården i dessa situationer tog besluten åt dem. 

Att ta beslut om sitt barns behandling och sjukdom var stort för föräldrarna, att hjälpa 

sitt barn att må bra är något som föräldrar gör men när det gäller att ta beslut om något 

som kan avgöra deras barns framtid är något som kändes otroligt jobbigt enligt 

föräldrarna (Stewart, Pyke-Grimm, & Kelly. 2012).    

3.2 Upplevelser av stöd och avsaknad av stöd från andra  

Stöd kunde ges från olika håll men främst kände föräldrarna stöd från sin 

egen familj (Bally et al. 2014a; Van Schoors et al. 2018; Klassen, 2011b; Shortman, 

et.al 2013).  

Föräldrar berättade att de hade fått en bättre kontakt med sitt cancersjuka barn och att 

det var barnet som gav dem stöd genom sorgen. Vissa föräldrar beskrev också hur viktig 

det var att fortsätta ha kontakt med människor som stod familjen nära och hur familjen 

då blev så nära varandra att andra hade svårt att komma in i familjen och ge sitt stöd 

(Van Schoors, et.al. 2018; Bally et al. 2014a).  

Föräldrar som hade barn inneliggande på sjukhus beskrev hur de fick stöd 

och var beroende av vårdpersonalen på avdelningen. Föräldrarna kände att de måste 

ha personer som de kunde lita på att ta hand om barnet, barnets syskon, andra 

familjemedlemmar och deras egna behov, till exempel vårdpersonal och vänner.  
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Föräldrar kände stöd när de träffade andra föräldrar som pratade samma språk och hade 

samma kultur som de själva (Klassen, et.al. 2011b; Klassen et.al 2011a).   

Det var många föräldrar som kände besvikelse på deras vänner eller familj 

då de inte kom för att besöka barnet, detta berodde på att vännerna till familjen var 

upptagna med annat och då inte hade tid att ge stöd till de drabbade föräldrarna (Bally et 

al. 2014a; Van Schoors et al. 2018; Klassen, 2011b; Klassen, 2011a; Shortman, et.al 

2013).  

3.2.1 Religion och kultur  

Många föräldrar upplever att de känner stöd genom sin religion 

(Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Banerjee, et.al. 2011; Klassen, et.al, 2011a; 

Stewart, Pyke-Grimm & Kelly, 2012).  

Flera familjer som immigrerat hade endast sin egen familj som stöd då 

många av dem har släktingar och övrig familj kvar i sitt hemland och hade då 

svårigheter att få stöd av dessa då de inte fanns nära tillhands. Dessa föräldrar känner 

svårigheter att fråga efter hjälp och be om stöd då inom deras religion inte pratar om det 

med andra, de känner då avsaknad av stöd. Många av dessa föräldrar vågade inte be om 

hjälp eller inte visste vad för hjälp de kunde få från sjukvården och sin egen 

släkt (Klassen, et.al 2011a; Klassen, et.al 2011b).  

Föräldrar med en annan kultur kände frustration över situationen och ville 

inte ha för stora förhoppningar att barnet skulle botas. Med hjälp av sin religion kände 

föräldrarna styrka då de fick hjälp att hitta strategier för att kunna vara optimistiska till 

att barnet skulle botas (Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Stewart, Pyke-Grimm & 

Kelly, 2012).   

I en annan religion beskriver föräldrar till ett barn som diagnostiserats med 

cancer att ordet cancer inte är något de pratar om i religionen. Föräldrarna väljer att inte 

berätta för sin familj att deras barn har cancer då de vill skydda sin familj från den sorg 

och stress som föräldrarna kände (Banerjee, et.al. 2011).  

  



Moa Göransson & Julia Lindén 

 13 

3.3 Föräldrarnas upplevelser av sin hälsa och ohälsa efter barnets 
cancerdiagnos.   

3.3.1 Psykiskt   

Föräldrar upplever att ilska, ångest och depression är vanligt (Fletcher, 2010; Bally, 

2014a; Stewart, Pyke-Grimm, & Kelly. 2012; Klassen et.al, 2011b; Naifeh Khoury, 

Abu-Saad Huijer & Abdallah Doumit, 2013; Shortman, et.al. 2013)  

Ångest är vanliga problem hos föräldrar som har ett barn med en 

cancerdiagnos. De kunde känna sig yra, hade en upplevelse av rädsla och panik. Att ha 

ett barn med en cancerdiagnos kan väcka mycket känslor inom föräldrarna och det 

beskrivs som att ha på sig en overall till vardags. De kände skuld för att de inte sökt 

hjälp tidigare då de upplevde att de var ansvariga för barnets cancerdiagnos (Klassen, 

et.al. 2011b).  

Föräldrar som måste fatta beslut åt sina barn kunde känna ångest, 

depression och hopplöshet av att de hade sitt barns framtid på sina axlar 

(Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & Abdallah Doumit, 2013; Stewart, Pyke-Grimm, & 

Kelly. 2012).  

Föräldrar blev chockade när deras barn drabbades av cancer. De trodde att 

cancer endast kunde drabba vuxna. Föräldrarna trodde att barnet skulle dö i cancer då 

deras erfarenhet av cancer leder till lidande och död. Flera föräldrar ansåg att cancer i 

jämförelse med andra sjukdomar var den värsta tänkbara diagnosen att få. Vidare trodde 

flera föräldrar att det inte fanns någon medicinering och att cancer inte går att bota. 

Föräldrarna kände rädsla att de inte skulle få en framtid tillsammans med sina barn och 

även rädsla för hur barnet skulle hantera sin framtid med cancerdiagnosen. När 

föräldrarna sedan fått mer information om sjukdomen och vet att den ibland går att bota 

hjälpte det föräldrarna att börja tänka positivt och hitta strategier för att klara detta 

tillsammans med sitt barn (Klassen, et.al 2011a; Banerjee, et.al, 2011; Shortman, et.al, 

2013).  

Flera föräldrar berättade att de hade medicinering för ångest och 

depression redan innan barnets cancerdiagnos och vissa föräldrar hade påbörjat 

medicineringen efter barnets cancerdiagnos. Den positiva upplevelse som föräldrarna 

beskrev var att de kan se livet som mer meningsfullt och att kunna känna högre 

uppskattning till familjen. Föräldrarna hade beskrivit att de fått bättre empati för andra 

familjer tack vare deras egna upplevelser. Genom att se hur andra familjer hittade 

strategier för att kunna hantera sitt barns cancerdiagnos, kände sig föräldrarna starkare 
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psykiskt. De upplevde att de kunde hantera svåra situationer enklare än de gjort tidigare 

efter att de gått igenom hela processen med barnet som har cancer. Det var lättare för 

familjerna att kunna hantera sina känslor genom att skratta och ha kul med sitt 

barn (Klassen et.al, 2011b; Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & Abdallah Doumit, 

2013; Shortman, et.al. 2013).  

När det hade gått några dagar efter cancerdiagnosen och föräldrarna 

började förstå vad som hänt vände de positiva tankarna som de hade om framtiden och 

de kände istället tomhet, bristen på kontroll, rädsla, osäkerhet och känslan av att de inte 

visste vad som kunde hända framöver. De kunde känna ilska för att detta hade drabbat 

deras barn och de blev deprimerade för situationen med barnet (Klassen, et.al. 

2011b; Bally, 2014a; Shortman, et.al. 2013)  

Föräldrarna beskriver det som en berg- och dalbana som aldrig tog 

slut. Många mödrar beskrev att de drabbades av posttraumatisk stress och misstog de 

symtomen för en stroke, de berättade också att de hade tillbakablickar från den dagen 

barnet fick sin diagnos och den känslan som de då kände (Fletcher, 2010; Bally, 

2014a).  

Klassen, et al (2011) beskriver att majoriteten av deltagarna hade 

sömnproblem. De beskrev känsla av oro för barnet som gjorde att det blev en störning i 

sömnen då föräldrarna oroade sig för monitorerna som visade barnets vitala parametrar. 

När föräldrarna vaknade så hade de mycket svårt för att somna om igen. Föräldrar 

kunde på grund av den försämrade sömnen uppleva hjärntrötthet vilket resulterade i att 

dem var helt slut på dagarna och påverkade den dagliga funktionen att kunna utföra 

dagliga aktiviteter.   

  

3.3.2 Fysiskt  

Många föräldrar hade magproblem i samband med psykiska ohälsan som de drabbades 

av. De långa och intensiva dagarna med brist på annan mat än den snabbmat som finns 

på sjukhuset berättade en mamma hur hon gick upp de 50 kilo som hon tidigare tappat. 

Föräldrarna tar upp hur deras vikt påverkades i samband med att barnet inte kunde äta i 

samma mån som tidigare. Cancerbehandlingen kunde också göra att barnet 

kände konstiga smaker och dofter och detta gjorde att föräldrarna inte ville äta för 

barnets skull (Fletcher, 2010; Klassen, et.al 2011b).  

Många föräldrar beskrev att de själva hade problem som högt blodtryck, 

sköldkörtelproblem, diabetes, menstruationsproblem och håravlossning, då föräldrarna 
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levde med mycket stress under lång tid. De valde att bortse från detta under tiden barnet 

var sjukt (Klassen, 2011b).  

4. DISKUSSION  

  

Referenser med * är artiklar som resultatet är baserat på.  

  

4.1 Huvudresultat  

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrarnas erfarenheter av att leva 

med ett barn med cancer och det som har varit genomgående i resultatet visar att 

föräldrarna upplevde en stark känsla av ångest, depression, ilska och brist på sömn. 

Resultatet visar att livet påverkas för föräldrarna efter barnets cancerdiagnos då det blir 

brist på vardagliga rutiner och normaliteter. Många föräldrars jobb påverkades negativt 

då de hamnade efter med allt arbete men detta var något som föräldrarna inte upplevde 

som ett problem då de ville finnas där för sitt barn. Resultatet visar också att föräldrar 

isolerar sig från omgivningen för att ta hand om sitt barn. När barnet är inneliggande på 

sjukhus har det visat att föräldrarna hittar andra föräldrar med samma erfarenheter vilket 

gör att föräldrarna har ett bättre socialt liv på sjukhuset. Vid en cancerdiagnos hade flera 

föräldrar svårt att se framtiden med det cancersjuka barnet. Därav så har resultatet visat 

att föräldrarna längtar till det ögonblick när barnet blir botat. I föreliggande studie har 

resultatet påvisat att föräldrarna kan få stöd från olika håll men främst från sin egen 

familj. Föräldrarnas erfarenhet av att ha barnet inlagt på sjukhus var att de fick bra stöd 

av vårdpersonal på avdelningen. Andra fysiska problem som magproblem och håravfall 

drabbade föräldrarna på grund av den långvariga stressen.   

  

4.2 Resultatdiskussion  

  

4.2.1. Föräldrarnas strategier för att hantera barnets sjukdom.   

  

Det finns olika sätt för föräldrarna att hantera sitt barns sjukdom (*Banerjee, et.al. 2011; 

* Stewart, Pyke-Grimm & Kelly. 2012; *Shortman, et.al. 2012). Tidigare forskning 

visar att föräldrarna använder coping för att kunna undvika negativa tankar och känslor 

(McKenzie & Curle, 2012; Granek, et.al 2012; Ångström-Brännström, Norberg, 
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Strandberg, Söderberg & Dahlqvist, 2010; Conway, Pantaleo, Popp, 2017; 

Hildenbrand, Clawson, Alderfer, Marsac, 2011). Det visar också att flera föräldrar 

använder hopp som en strategi för att finna mening i vardagen och att känna att det 

alltid finns möjligheter för barnet att komma framåt i sin sjukdomsprocess (Sisk, Kang, 

Mack, 2018; Conway, Pantaleo, Popp, 2017; Bally, et al, 2014b).  

Att känna mening kan kopplas till begreppet meningsfullhet i KASAM. Detta innebär 

att individen ska känna en känslomässig mening med livet, och om vissa saker är värda 

att lägga sin energi på. Föräldrarna måste hitta mening i det som har hänt och försöka 

hitta en mening att komma ur sorgen för att kunna leva vidare (Antonovsky, 2005).   

Föräldrar beskriver att de var tvungna att sätta upp en fasad för att inte visa 

sitt barn och sin familj att de mår dåligt, att de måste hålla sig starka för att orka. Denna 

situation med barnets sjukdom kan också påverka föräldrarna psykiskt då de måste hitta 

strategier för att orka med det vardagliga livet. De måste då kunna skjuta undan den 

sorg och trötthet de känner för att orka hålla ihop familjen (Granek, et.al 2012).  

De kände att strategierna för att hantera situationen bättre var genom deras 

känslor för barnet och det ansvar de hade gentemot sitt barn. Att kunna skratta och ha 

kul är en strategi som gör att föräldrarna orkar ta hand om sitt sjuka barn och att kunna 

hantera situationen (*Shortman, et.al. 2012).  

En av de viktigaste strategierna för att hantera sina känslor var att lära sig 

om sitt barns överlevnadschanser. Att föräldrarna förstår att barnets cancer går att 

behandla och att de har en bra chans att överleva. Detta gjorde att föräldrarna känner ett 

lugn och trygghet. Föräldrarna kände också trygghet i att de kunde lita på 

vårdpersonalen som tog hand om deras barn, det är en viktig faktor för att kunna känna 

ett lugn (*Banerjee, et.al. 2011). Vilket överensstämmer med tidigare forskning där 

föräldrarna har hopp om att vårdpersonal kommer att finnas där för dem och för barnet, 

vilket är viktigt att ta hänsyn till som sjuksköterska (Sisk, Kang, & Mack, 2018).  

Andra strategier som kunde hjälpa föräldrarna var att de var tvungna att 

vara försiktiga när de fattade beslut åt sina barn att då veta vilka beslut som är bäst för 

barnet eller inte. Dessa beslut kan handla om barnets behandling eller vårdbehov. Att 

hitta signaler som visar vilken väg beslutet och att veta om beslutet de tog kommer 

hjälpa barnet eller göra situationen värre. Att involvera andra och ta hjälp av andra när 

föräldrarna ska fatta beslut och att tro på sig själva för att ha möjlighet att orka fatta 

beslut i deras barns behandling (* Stewart, Pyke-Grimm & Kelly. 2012).  
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Detta kan kopplas till hanterbarhet i KASAM. Då en individ behöver veta vilka resurser 

som finns till förfogande vid olika händelser i livet för att kunna bemöta det som hänt. 

Resurserna kan till exempel vara vårdpersonal, Gud, och familjen (Antonovsky, 2005).   

Många föräldrar kände att de kunde få hjälp av sin religion att hitta 

strategier för att kunna vara optimistiska samt för att kunna prata om cancerdiagnosen 

även om det är något de känner att de inte vill prata om med andra i religionen 

(*Banerjee, et al. 2011; *Naifeh Khoury, Abu-Saad Huijer & Abdallah Doumit; 

*Stewart, Pyke-Grimm & Kelly, 2012). Likheter kan ses i tidigare forskning där 

föräldrar beskriver att hopp är detsamma som en tro och Gud har en plan för deras barn 

(Conway, Pantaleo & Popp, 2017).  

4.2.2 Att känna ovisshet om barnet blir frisk eller inte   

  

Föräldrar beskriver genomgående att de vill att vardagen ska återgå till det normala igen 

(*Bally, et al. 2014a; *Klassen, et. al, 2012b).   

Föräldrarna i föreliggande studie kände ovisshet att de inte skulle hinna få 

en framtid tillsammans med sitt barn och även rädsla för hur barnet skulle hantera sin 

egen framtid med cancerdiagnosen (*Klassen, et.al 2011a; *Banerjee, et.al, 2011; 

*Shortman, et.al, 2013).   

 Detta kan styrkas med hjälp av tidigare forskning där föräldrarna 

beskriver hur de kan känna ovisshet om sitt barns framtid och huruvida barnet ska bli 

friskt. De beskriver också hur de inte ville visa sina känslor inför barnet om föräldrarna 

har fått dåliga nyheter för att barnet inte ska förvänta sig något som inte är sant (Feraco, 

et.al 2017).   

I föreliggande studie beskrivs att föräldrar har svårt att kunna se hur 

framtiden kommer att se ut, då de ville återgå till det normala. De kände en längtan över 

att veta att barnet är botat och föräldrarna kunde andas ut (*Naifeh Khoury, Abu-

Saad Huijer & Abdallah, Doumit, 2013; *Taleghani, Fathizadeh & Naseri. 2012; 

*Hocking, et.al. 2014; *Klassen, et.al. 2011b; *Shortman, et.al. 2013). Tidigare 

forskning beskriver hur föräldrarna förväntar sig att barnet ska bli frisk oavsett hur 

behandlingen mot cancern går, de vill också att deras barn ska få leva ett långt, normalt 

liv och att cancern ska försvinna. Föräldrar beskriver också att de hoppas att 

cancerforskningen går framåt så att deras och andra barn ska få sin cancer botad. Enligt 

flera föräldrar kan en skillnad ses i vad de vill ska hända och vad deras erfarenheter 

säger kommer hända (Kamihara, Nyborn, Oleces, Nickerson & Mack, 2015).  
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Många föräldrar blev känslosamma när de pratade om vad som kommer 

hända med barnet framöver, de ville inte ha några förväntningar om att barnet skulle 

bli friskt eller inte. Föräldrar beskrev hopp som att allt skulle bli okej. Många föräldrar 

beskrev att hoppet gjorde att de kunde ta sig ur den berg och dalbana de har i sitt liv.   

Tidigare forskning beskriver hur föräldrars känsla av hopp om att barnet ska bli friskt 

påverkas av negativa och positiva beslut som tas angående deras barns cancerdiagnos. 

Föräldrars känsla av hopp ökar om vårdpersonal också känner hopp om barnets framtid, 

i detta fall tycker föräldrarna att det är okej att vårdpersonal och de själva visar en 

känsla av hopp framför barnet (Feraco, et.al, 2017; Kamihara, Nyborn, Oleces, 

Nickerson & Mack, 2015; Conway, Pantaleo & Popp, 2017).  

Hoppet fick föräldrarna att tänka positivt kring hela situationen och gjorde 

dem starkare att hantera svåra situationer. De beskrev också att om de tror tillräckligt 

mycket på att barnet kommer bli friskt kommer barnet tillslut bli fri från sin cancer 

(Conway, Pantaleo & Popp, 2017; Bally, et.al. 2014b)  

4.2.3 Föräldrarnas upplevelser av information och stöd från vården  

  

Information och stöd från vården är något som är jätteviktigt för föräldrar som har barn 

inneliggande på sjukhus under cancerbehandlingen (*Shortman, et.al. 2012; 

*Stewart, Pyke- Grimme & Kell, 2012; *Klassen, et.al 2011a). Tidigare forskning 

beskriver att föräldrarna letar information som ska hjälpa dem att hantera situationen 

bättre. Att finna stöd genom informationen och genom utbildningar om cancerformen. 

Att få hjälp av vården att få information om barnets sjukdom samt få information om 

det stöd som kan erbjudas från vården (Granek, 2012; Ringnér, Jansson & Granheim, 

2011; Björk 2009).  

Föräldrarna måste få sammanhängande och begriplig information från 

vården. Informationen i sig ska kännas ordnad och strukturerad för att det ska bli 

begripligt. En person med hög KASAM upplever att saker som händer i livet går att 

ordna och förklara även olyckliga händelser (Antonovsky, 2005).  

Tidigare forskning visar att skriftlig och muntlig information som ges på 

ett lugnt och lättförståeligt sätt minskar stressen och kaoset beskriver många föräldrar. 

När föräldrarna inte var nöjda med den information som gavs och kände att de inte fick 

tillräckligt med stöd från vårdpersonalen, tog vårdpersonalen det seriöst och hanterade 

situationen bättre. Föräldrarna som nyss fått reda på sitt barns diagnos var chockade och 

hade svårt att ta in information och läkarna gav då föräldrarna så mycket information 
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som de klarade att ta in för att sedan ge de mer information när chocken har lagt sig. 

Varje familj blev tilldelad en egen sjuksköterska som håller kontakten med och som kan 

svara på familjens frågor, detta var något som verkligen uppskattades hos föräldrarna 

(Ringnér, Jansson & Granheim, 2011).  

Mödrar beskrev att de kände tillfredställelse av att ha stöttning av vården, 

att kunna fråga vårdpersonalen om barnets sjukdom och olika symtom och då kunna få 

en bra information från personalen. Många föräldrar föredrog skriftlig information för 

att lättare förstå den information som ges. Stöd från vården kunde ges på olika sätt, fler 

föräldrar kände stöd från sjukhusskolan som hjälpte barnen att inte hamna efter i skolan 

(*Shortman, et.al. 2012).  

Vårdpersonalen som är ansvarig för barnets cancerbehandling har en stor 

roll för föräldrar till barn med cancer, då föräldrarna känner stort stöd från 

vårdpersonalen när beslut ska fattas. Att kunna inkludera hela familjen genom stöd från 

sjukvården, minskade stressen att hinna träffa hela familjen när man spenderar mycket 

tid på sjukhuset. Fler föräldrar beskrev att de kände ett inre lugn och en trygghet av att 

ge över ansvaret till de som kan cancer bäst (*Stewart, Pyke- Grimme & Kell, 2012; 

*Klassen, et.al 2011a).   

4.3 Metoddiskussion  

 

Design  

I en litteraturstudie ingår sammanställning av befintlig forskning av ett ämne samt ett 

forskningsproblem i ett sammanhang med en beskrivande design (Polit & Beck, 2017).  

Detta anses passa i denna studie då syftet är att beskriva erfarenheter ur empiriska 

vetenskapliga artiklar.   

  

Datainsamling och sökstrategi  

Författarna har i denna studie valt att inkludera 10 stycken vetenskapliga artiklar som 

alla är kvalitativa, detta är en styrka då kvalitativa artiklar är empiriska och utgår från 

erfarenheter vilket passar syftet. Samt en artikel från en manuell sökning. Artikel 

sökningarna gjordes i databasen Cinahl, det kan ses som en svaghet att endast använda 

en databas men då utfallet blev 615 artiklar var sökningen fullständig. Författarna valde 

först ett syfte som inte gav tillräckligt utfall av artiklar, därav ansågs det ses som en 

styrka att välja ett annat syfte.   
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För att få ut relevanta och aktuella artiklar gjordes begränsningar med peer 

reviewed, max 10 år gamla, all child och all adult. 

För att kombinera sökningar som sedan söktes i fritext användes den booleanska 

söktermen AND.  Sökorden som användes var parents experience, child, 

cancer, pediatric, family experiences, childhood cancer. Dessa sökord gav ett tillräckligt 

antal artiklar då det är breda sökningar som kombinerades på ett sätt att de kunde 

smalnas av. Cinahl Headings användes för att författarna skulle kunna begränsa 

sökorden och få så specifika träffar som möjligt. Av detta blev resultatet i för få artiklar 

och vid vissa sökkombinationer inga artiklar alls. Detta gjorde att författarna valde att 

söka i fritext.  

Valda vetenskapliga artiklar granskades via relevans och kvalitetsgranskningsmallar för 

att författarna lättare ska se om artiklarna är relevanta att använda eller inte.   

  

Urvalskriterier  

Inklusionskriterierna i föreliggande studie var endast kvalitativa och skulle vara 

genomgångna efter peer reviewed. Det skulle vara max 10 år gamla vilket författarna 

ansåg relevant i förhållande till syftet då barncancer är ett område där forskning 

bedrivits under de senaste åren och utvecklingen gått framåt med ökad 

överlevnad.  Eftersom författarna valt att inte ha en begränsning med 5 år kan detta ses 

som en svaghet då sökningarna skulle kunna ge en mer aktuell forskning. Engelska 

artiklar inkluderades, detta kan ses som en svaghet då engelska inte är författarnas 

modersmål då svårigheter att tolka innehållet i artiklarna kunde uppkomma. Däremot 

upplever författarna att de är tillräckligt bra på engelska att detta inte var något 

problem.   

  

Exklusionskriterierna i föreliggande studie exkluderade kvantitativa artiklar då dessa 

inte är relevanta i förhållande till syftet. Det kan ses som en svaghet att inte ha med 

kvantitativa artiklar då de skulle ge bredare fakta, men detta var något författarna inte 

hade användning av då syftet är beskrivande och undersöker personers erfarenheter.   

  

Urvalsprocessen   

Antal sammanlagda artiklar var totalt 615 stycken. Utfallet av varje sökning förutom 

sökkombinationen “Family experience” AND “Childhood cancer” gav färre än 200 

träffar, vilket anses som en svaghet då det blev svårare att hitta relevanta artiklar. 
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Däremot kan ett större utfall av artiklar ge författarna större möjlighet att hitta artiklar 

som svarar på syftet och är kvalitativa.   

Eftersom 563 av 615 artiklar exkluderades på grund av irrelevans för syftet, 33 stycken 

var dubbletter och 9 stycken var betalartiklar, kunde författarna kombinerat andra 

sökord eller gjort andra begränsningar till föreliggande studie för att fram fler artiklar. 

Det var svårt att kombinera sökorden på annat sätt då artiklarna som söktes till 

föreliggande studie svarade på syftet.  

De 10 artiklar som slutligen inkluderades av författarna genomgick relevans och 

kvalitetsgranskningsmallarna för att få en övergripande bild på om artiklarna är 

relevanta och eller har en god kvalitet.   

Det anses som en styrka att använda sig av relevans och kvalitetsgranskningsmallar då 

en mer trovärdig granskning kan göras.  

  

Dataanalys  

Författarna har skrivit ut och studerat artiklarnas resultat tillsammans.   

Att skriva ut artiklarna ses som en styrka då författarna anser att det blir enklare att 

bearbeta innehållet då författarna kunde stryka över med markeringspennor samt göra 

korta sammanfattningar av innehållet på artiklarna. Författarna har utarbetat allt innehåll 

tillsammans vilket anses som en styrka då risken för att göra feltolkningar minskar samt 

att författarna varit samstämmiga i innehållet.   

En svaghet är att författarna inte använt sig av post-it lappar som på ett lättare sätt kan 

strukturera upp relevant information. Författarna har istället använt sig av 

markeringspennor i ett flertal färger. Detta anser författarna är en styrka då markeringen 

av relevant information gjordes med olika färger för att strukturera upp resultatet, 

det gjorde det lättare för författarna att veta vart de skulle hitta bra fakta. På detta sätt 

har författarna kunnat forma teman och kategorier.  

Översättningen av artiklar från engelska till svenska har gjorts med hjälp av 

översättningshjälpmedel. Att använda engelska artiklar kan ses som en svaghet då 

felöversättningar kan förekomma och författarna kan ha olika förståelse för innehållet. 

Däremot är en styrka att författarna behärskar språket och kan till stor del förstå 

innehållet. Tabell 2 och 3 har fyllts i för att läsaren och författarna ska få en bättre 

översikt över relevant information och veta vad artiklarna handlar om i förhållande till 

syftet.   
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Forskningsetiska överväganden  

Författarna har i föreliggande studie analyserat data på ett objektivt sätt genom hela 

studien. Därav så har data inte inkluderats med hjälp av personliga åsikter. Enligt 

forskningsetiska riktlinjer (CODEX, 2019) har förfalskning, fabricering och plagiering, 

vilka ses som oredlighet, ej förekommit i denna litteraturstudie (Polit & Beck, 2017).   

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad  

Resultatet som framkommit i denna litteraturstudie är användbart för både 

sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Det är viktigt att sjuksköterskor och 

vårdpersonal har kunskap om hur föräldrar upplever hur det är att leva med ett barn med 

cancer och så att det i slutändan kan ge ett bra bemötande. Det är också av vikt att 

sjuksköterskan vet att föräldrarna kan må psykiskt dåligt och känna ångest, skuld och 

skam, så att sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna att hitta strategier för att hantera sina 

känslor. Detta kan ske genom att vårdpersonalen ger tydlig information och hjälper 

föräldrarna att hitta hjälpande strategier och vilka strategier de kan använda i 

förhållande till sina erfarenheter av barncancer. Om vårdpersonalen uppfyller detta kan 

det leda till en ökad KASAM, känsla av sammanhang.   

4.5 Förslag till fortsatt forskning  

 Forskning om hur mottagliga föräldrar är för ny information och hur vårdpersonalen 

ska anpassa informationen efter föräldrarnas mående.   

För att föräldrarna ska kunna ha kul och skratta tillsammans med sitt barn 

kan föräldrarna och barnet göra olika aktiviteter tillsammans för att barnet och 

föräldrarna ska kunna glömma sjukdomen för ett tag och att få barnet att känna 

livsglädje. För att se hur barnet och föräldrarna upplever den stunden tillsammans och 

hur det påverkar deras känsla av sammanhang. Detta är något som skulle behövas 

forskas om på svenska då författarna inte påträffat någon svensk artikel i 

litteraturstudien.   

Intressant forskning skulle vara att ta reda på hur föräldrar kan hjälpa 

varandra och stödja varandra i en situation där samtliga har barn med cancer för att se 

om det finns samband mellan känslor och erfarenheter för att föräldrarna ska kunna må 

bättre. På så sätt kan föräldrar få nya synsätt på situationen.   
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4.6 Slutsats  

I litteraturstudien framkom det tydligt att föräldrar med barn med cancer upplevde ett 

stort behov av stöd och vikten av att få rätt information. Resultatet har påvisat att livet 

påverkats för föräldrarna efter att barnet fått en cancerdiagnos. Då det blir brist på 

vardagliga rutiner och normaliteter. Resultatet visade också att föräldrar isolerar sig från 

omgivningen men att föräldrarna hittar andra föräldrar på sjukhuset med samma 

erfarenheter. Det är viktigt att vårdpersonalen har kunskap om hur föräldrarna upplever 

hur det är att leva med barn med cancer så att de kan ge ett bra bemötande. 

Vårdpersonalen bör ge tydlig information och hjälpa föräldrarna hitta strategier för att 

kunna hantera situationen.   
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Artikelns 

författare, 

publikationsår, 

tidsskrift, land 

Artikelns titel Studiens design och 

ansats 

Undersökningsgrupp i 

studien 

Studiens 

datainsamlingsmetod 

Studiens 

dataanalysmetod 

 

Bally, J- M.G, 

Holtslander, L., 

Duggleby, W., 

Wright, K., 

Thomas, R., Spurr, 

S., & Mpofu, C. 

(2014) Jurnal of 

family nursing. 

Canada 

Understandingparent

al experiences 

through their 

narratives of 

restitution, chaos, 

and quest: 

Improving care for 

families 

experiencing 

childhood cancer. 

Grounded theory design 

med kvalitativ ansats. 

 

 Deltagare: Män- 4st, 

kvinnor- 12st.  

Barnens cancerform: ALL- 

7st, Burketts lymfom- 2st, 

Rhabdoid tumör- 2st, Fibrillär 

astrocytom- 1st, 

Medullablastom- 2st, 

Hodgkins lymfom- 1st, 

Hjärntumör- 1st. 

Två till tre, ansikte mot 

ansikte intervjuer med 

öppna frågor användes.  

 

Datan kodades, 

kategoriserades och 

organiserades enligt 

Franks metod (1995). 

Tabell 2 
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Banerjee, A.T., 

Watt, L., Gulati, 

S., Sung, L., Dix, 

D., Klaassen, R., 

Klassen, A.F. 

(2011). Journal of 

Pediatric Oncology 

Nursing. 

Canada 

Cultural Beliefs and 

Coping Strategies 

Related to 

Childhood Cancer: 

The Perceptions of 

South Asian 

Immigrant Parents in 

Canada. 

Grounded theory design 

med kvalitativ ansats. 

 

 

Deltagare: 15 mödrar och 10 

fäder. 

 Barnens cancerform: 

Hjärncancer 2 st 

Leukemi 14 st 

Lymfom 6 st 

Neuroblastom 1 st 

Sarkom 1 st 

Wilm’s 1 st. 

Semistrukturerad Intervjuer, 

ansikte mot ansikte eller via 

telefon.  

Grounded theory 

analysis. 

Fletcher, P-C. 

(2010) Issues in 

comprehensivepedia

tric nursing. 

Canada 

My child has cancer: 

The costs of mothers 

experiences of 

having a child whith 

pediatric cancer. 

 

Fenomenologisk design 

med kvalitativ ansats 

 

Inklusionskriterierna i denna 

studie var: 1-Kvinnor över 

16år, 2-en närstående till ett 

barn under 17 år som 

behandlat cancer de senaste 5 

åren eller en vårdpersonal 

som jobbar med föräldrar till 

barn med cancer. 3-

involverad i barnets 

cancervård.  

Semistrukturerade ansikte 

mot ansikte- eller 

telefonintervjuer.  

Intervjuerna blev kritiskt 

granskade genom 

innehållsanalys.  

Hocking, M.C., 

Kazak, A.E., 

Schneider, S., 

Barkman, D., 

Barakat, L.P., 

Deatrick, J.A. 

(2014). Journal of 

Parents perspectives 

on family-based 

psychosocial 

interventions in 

pediatri cancer: a 

mixed-methods 

approach 

 

Kvalitativ ansats, 

mixed-method design. 

 

 

 

 

 

 

Tre fokusgrupper blev 

sammansatta med varsin 

fokusgrupp för att sedan gå 

igenom samma procedur 

igen.  

 

 

Deltagarna fick diskutera 

olika frågor efter ett barns 

cancerdiagnos. 

 

 

 

 

Datan laddades upp och 

placerades i protokoll 

genom en analytisk 

metod. Datan kodades 

och placerades i 

kategorier. 
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Pediatric Oncology 

Nursing. Canada. 

 

 

 

 

Klassen, F-A., 

Gulati, S., Granek, 

L., 

Rosenberg-

Yunger, Z- R.S., 

Watt, L., Sung, L., 

Klaassen, R., Dix, 

D., & Shaw, N-T.  

(2011b) Quality of 

life research.  

Canada 

 

Understanding the 

health impact of 

caregiving: a 

qualitativ study of 

immigrant parents 

and single parets of 

children with cancer. 

Konstruktivistisk 

grounded theory design 

med kvalitativ ansats. 

Deltagare: Antal kvinnor 

som var invandrare var 37st 

och singelmödrar var 24st. 

Barnens cancerform: 

Leukemi: 44st 

Lymfom:12st 

Sarcom: 8 st 

Neuroblastom: 7 st  

Hjärntumör: 3st 

Wil´s tumör: 4st 

Levercancer: 1st 

 

Intervjuer med öppna 

frågor.  

Datan analyserades enligt 

Charmaz metod. 

Intervjuerna kodades för 

att inte koppla vem som 

har blivit intervjuad 

(sekretess). Induktiv 

analys gjordes. 

Klassen, A.F., 

Gulati, S., Watt, 

L., Banerjee, A.T., 

Sung, L., Klaassen, 

R.J., Dix, D., 

Poureslami, I.M., 

Shaw, N. (2011a). 

Psycho-Oncology 

Canada 

 

Immigrant to 

Canada, newcomer 

to childhood cancer: 

a qualitativa study of 

challenges faced by 

immigrant parents. 

 

Kvalitativ ansats. 

Grounded theory 

metod. 

 

Deltagare: 50 st  Barnens 

cancerform: 

Leukemi 27 st. 

Lymfom 8 st. 

Sarkom 5 st. 

Neuroblastom 4 st. 

Hjärntumör 3 st. 

Wilm’s tumör 2 st. 

Levercancer 1 st 

 

Föräldrarna kontaktades via 

telefon för att anordna en 

intervju. Line-by-line  kodat 

av två forskare som jobbade 

individuellt.   

 

Intervjuerna pågick tills 

ingen ny data hittades. 

 

Naifeh Khoury, 

M., Abu- Saad 

Huijer, H., & 

Lebanese parents 

experience with a 

child with cancer. 

Tolkande 

fenomenologiskdesign 

med kvalitativ ansats. 

 

Deltagare: 10 mödrar, 2 

fäder.  

Barnens cancerform: ALL- 

9st 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Intervjuerna analyserades 

genom att använda en 7 

stegs hermenutisk 

process enligt 
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Abudallah Doumit, 

M.A 

(2013) European 

journal of oncology 

nursing.  

Libanon 

 

Neurofibrom- 1st 

Hodgkins lymfom- 1st, 

Rhabdomysarcom- 1st 

 

Diekelmann och Ironside 

(1998). 

Shortman, R. I., 

Beringer, A., Penn, 

A., Malson, H., 

Lowis, S.P., 

Sharples, P.M. 

(2013). Child; Care, 

Health and 

Development. 

England 

The experience of 

mothers caring for a 

child with a brain 

tumour. 

 

Kvalitativ ansats. 

Longitudinell design.  

 

 

 

 

Antal deltagare: 6 stycken 

mödrar 

Barnens cancerform:  

PNET (primär 

neuroectodermal tumör), 

Lågrisk astrocytom, 

Germinalcells tumör 

(preonala könskörtlar), 

Ependymom (elakartad 

hjärntumör). 

Semistrukturerade intervjuer 

 

 

 

Alla fick pseudonymer. 

Varje forskare spelar in 

innehåll, rubriker, teman 

och problem igen som 

blev delade in i 

subkategorier 

 

Stewart, J.L., 

Pyke-Grimm, 

K.A., Kelly, K.P. 

(2012). Cancer 

Nursing. 

USA 

 

 

 

Making the Right 

Decisions for My 

Child With Cancer. 

The Parental 

Impertive 

Kvalitativ ansats. 

Grounded theory 

design. 

 

Deltagare: 15 stycken, 9 

kvinnor och 6 män. 

Barnets cancerform: 

Leukemi 10 st. 

Solida tumörer 3 st. 

 

Semistrukturerade intervjuer   Den transkriberade datan 

infogades i ett program 

för att kodas. 
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Taleghani, F., 

Fathizadeh, N., 

Naseri, N. (2012). 

European Journal 

of Cancer Care. 

Iran 

 

The lived 

experiences of 

parents of children 

diagnosed with 

cancer in Iran. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk design 

med kvalitativ ansats. 

Antal Deltagare: 11 mödrar 

och fyra fäder.  

Barnens cancerform: 

Blodcancer 

 

Intervjuerna genomfördes 

ansikte mot ansikte med 

öppna frågor. Forskarna 

observerade deltagarnas 

ansiktsuttryck, tonläge och 

gester.  

Hermeneutisk analys i 7 

steg. 

 

Van Schoors, M., 

Mol, J.D., Morren, 

H., Verhofstadt, 

L.L., Goubert, 

L.,Van Parys, H. 

(2018). Qualitative 

Health Research. 

Belgien 

 

Parent´s Perspectives 

of Changes Whitin 

theFamily 

Functioning After a 

Pediatric Cancer 

Diagnosis: A Multi 

Family Member 

Interview Analysis. 

Kvaliativ ansats. 

Metodologisk design. 

Deltagare: Tio gifta par 

Barnens cancerform: ALL 6 

st 

AML 1 st 

Non-Hodkins lymfom 3 st 

 

Semistrukturerade 

intervjuer. 
Öppna frågor 

Analyserades av ett 

program av Van Parys, 

Provoost, De Sutter, 

Pennings, & Buysse, 

2017). 

 

Tabell 2 
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Författare Syfte Resultat 

Bally, J-M.G., Holtslander, L., 

Duggleby, W., Wright, K., 

Thomas, R., Spurr, S., & 

Mpofu, C.  

(2014) 

 

Förståelse av erfarenheterna hos föräldrar 

som har barn med cancer. 

I denna studie beskriver föräldrarna den förväntansfullhet de 

känner till att deras barn kan börja sporta och leva sitt vanliga 

liv igen.  

En mamma beskriver känslan av ångest efter sitt barns 

cancerdiagnos. 

 

Banerjee, A-T., Watt, L., 

Gulati, S., Sung, L., Dix, D., 

Klaassen, R., & Klassen, A-F. 

(2011) 

Beskriva olika tro och strategier som är 

relaterat till att hantera barncancer hos 

sydasiatiska föräldrar. 

 

Föräldrarna beskriver hur religionen och kulturella värden 

hjälpte de att strategiskt ta hand om deras barn med cancer. 

När deras barn fick cancerdiagnosen blev föräldrarna 

chockade och överraskade att något sådant kunde hända med 

deras barn. 

 

Fletcher, P-C. 

(2010) 

 

 

Undersöka erfarenheterna hos mödrar till 

barn med cancer efter diagnos, under 

behandling och tiden därefter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En förälder beskriver att hon blev sparkad från jobbet för att 

hon var hemma med sitt cancersjuka barn. En annan förälder 

beskriver att hon blev helt slut under sitt barns behandlingstid.  

Att vara på en känslomässig berg- och dalbana var en vanlig 

känsla hos föräldrarna i studien. En mamma berättar att hon 

lider av posttraumatiskt stressyndrom då hon har tillbaka 

blickar till när hennes barn fick sin diagnos. 

Tabell 3 
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Hocking, M-C., Kazak, A-E., 

Schneider, S., Barkman, D., 

Barakat, L-P., & Deatrick, J-

A. 

(2014) 

 

 

 

Föräldrars erfarenheter om familjebaserad 

intervention när ens barn har cancer. 

 

 

 

 

 

 

  

I denna studie beskriver föräldrarna känslan av att ens barn 

ligger inne på sjukhus och att de tycker att ingen har samma 

erfarenhet som de, samt samma typ av cancer som deras barn. 

En annan förälder beskriver lättheten att få prata med en 

annan förälder till ett barn med cancer då det blir lättare att 

prata om cancer och döden utan att någon dömer de. Några 

föräldrar beskriver också att deras egna känslor förs bort när 

deras barn insjuknar i cancer och att de då bara tänker på sitt 

barn och dennes känslor. 

 

Klassen, A-F., Gulati, S., 

Granek, L., Rosenberg-

Yunger, Z- R.S., Watt, L., 

Sung, L., Dix, D., & Shaw, N-

T. 

(2011b) 

Forskning om hälsan hos föräldrar som har 

barn med cancer. 

 

Sömnsvårigheter var det vanligaste hos föräldrar till barn med 

cancer, detta var relaterat till orolighet för sjukdomen. 

Trötthet på dagen har också en koppling till den dåliga 

sömnen på natten, föräldrarna beskriver hur de på dagarna inte 

orkar göra de aktiviteter de brukar. Några föräldrarna nämner 

också att de får dålig aptit och svårt att äta på grund av att 

deras barn inte kan äta eller känna lukten av mat. Ångest, 

depression, skuld och ilska var andra faktorer som föräldrarna 

drabbas av efter barnets cancerdiagnos. 

Klassen, A-F., Gulati, S., 

Watt, L., Banerjee, A-T, Sung, 

L., Klaassen, R-J, Dix, D., 

Poureslami, I-M., & Shaw, N. 

(2011a) 

 

 

 

 

 

Undersöka hinder invandrar föräldrar 

möter när deras barn har cancer, studien 

undersöker också positiva faktorer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faktorer som etnisk bakgrund, troende, och språk gör att 

föräldrar som har barn med cancer hanterar situationen på 

olika sätt.  Föräldrarna beskriver att stöd från 

familjemedlemmar och anhöriga är en viktig källa till hjälp för 

föräldrarna. En förälder med kinesisk bakgrund beskriver att 

de inte berättar för barnet att hen har cancer då hen skulle 

börja tänka negativt om sitt nya liv. 
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Naifeh Khoury, M., Abu-Saad 

Huijer, H & Abdallah Doumit, 

M.A 

(2013) 

 

Undersöka erfarenheterna hos Libanesiska 

föräldrar som lever med barn med cancer. 
 

 

Känslor som skuld var vanligt att känna som förälder, skulden 

att inte kunna göra något för att hjälpa sitt sjuka barn. 

Föräldrarna beskriver också att hela familjen blir påverkad 

barnets cancersjukdom. Livsstilsförändringar är en annan stor 

del av vad som påverkar föräldrarna vid cancerdiagnosen, 

resorna till sjukhuset och känslorna hos de båda föräldrarna 

gör att vardagen inte längre är lika lätt. Föräldrarna beskriver 

också rädslan de har för det okända, och vad som kommer 

hända framöver och vad som kommer hända deras barn. 

Shortman, R.I., Beringer, A., 

Penn, A., Malson, H., Lowis, 

S.P., & Sharples, P.M.  

(2013) 

Att ha ett barn med en hjärntumör. Att 

beskriva mödrars erfarenhet av att hantera 

sitt barns sjukdom och att hantera sina 

egna känslor. 

Mödrarna i artikeln beskriver den chock och rädsla när de får 

veta att deras barn drabbats av cancer. Skuld, osäkerhet, och 

depression var vanliga känslor som dessa mödrar kände efter 

diagnosen. Mödrarna berättar också hur viktigt det är med 

stöd från utomstående familj under barnets cancertid. 

Stewart, J-L., Pyke- Grimm, 

A-K., & Kelly, K-P. 

(2012) 

Att beskriva processen hos föräldrar som 

måste ta stora beslut om sitt barns 

cancerbehandling. 

 

Att ta beslut om sitt barns cancerbehandling var ett stort och 

jobbigt beslut för föräldrarna, motivationen till att ta de 

besluten var det naturliga känslorna och sakerna att göra som 

förälder till sina barn. De hinder som finns närde ska fatta 

beslut var de negativa känslorna som var kopplade till 

sjukdomen och osäkerhet. Föräldrarnas strategier för att klara 

av dessa beslut var att vara försiktig under den svåraste 

stunden, leta efter signaler som visar att de har tagit rätt beslut 

eller ska ta rätt beslut, involvera andra som kan ge stöd till 

föräldrarna. 
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Taleghani, F., Fathizadeh, N., 

& Naseri, N. 

(2012) 

Erfarenheterna av föräldrar som lever med 

barn med cancer. 

I denna studie kom de fram till att föräldrarna inte tyckte att 

cytostatikabehandling var tillräckligt bra för deras barn. Social 

rädsla är en annan faktor hos föräldrarna som gör att de har 

svårt att hantera situationen. De menar att släktingar går iväg 

när de ser föräldrarna till barnen då de tycker det är jobbigt att 

möta de sorgsna föräldrarna. Föräldrarna tycker att det enda 

som kan få deras barns cancer att inte kännas som en fälla är 

om barnet dör eller om det kommer en ny medicin. 

 

Van Schoors, M., De Mol, J., 

Morren, H., Verhofstadt, L-L., 

Goubert, L., & Van Parys. 

(2018) 

 Syftet i studien var att se förändringarna i 

familjen efter en barncancer diagnos 

För de flesta föräldrarna gjorde sjukdomen att de kom 

närmare varandra och för andra var det tvärt om. Föräldrarna 

till barn med cancer kände ett starkare band till det drabbade 

barnet men inte ett lika starkt band till barnets syskon. 

Föräldrarna beskriver också att de inte tror att familjen 

kommer bli detsamma igen efter att barnet har blivit friskt. 
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Tabell 4 

Relevans- och kvalitetesgranskningsmall 

 

Artikelförfattare och publiceringsår 

    

  

Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som studeras) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

2 Är de deltagare som ingår i granskad studie relevanta i förhållande till det aktuella syftet*?   
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3. Är det sammanhang (kontext) som studeras i granskad studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

4. Är granskad studies ansats och design studie relevant i förhållande till det aktuella syftet*?   

  

  

  

    

5. Sammanvägd bedömning: bör granskad studie inkluderas för kvalitetsgranskning i den aktuella studien**?   

  

  

  

    



Moa Göransson & Julia Lindén 

 

 

 

Tabell 5 

 
 
Mall för granskning av artikel med kvalitativ ansats 

    Ja, med 

motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen att… 

Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, med 

motiveringen att… 

Syfte 

1. Är den granskade studiens syfte tydligt 

formulerat? 

  

  

  

  

  

      

Metod 



Moa Göransson & Julia Lindén 

 

2. Är designen lämplig utifrån studiens syfte?   

  

  

  

  

      

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet?   

  

  

  

  

      

4. Är deltagarna relevanta i förhållande till 

studiens syfte? 
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5. Är inklusionskriterier och eventuella 

exklusionskriterier beskrivna? 

  

  

  

  

  

      

6. Är det sammanhang (kontext) i vilket 

forskningen genomförs beskrivet? 

  

  

  

  

  

      

7. Är metoden för datainsamling relevant?   
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8. Är analysmetoden redovisad och tydligt 

beskriven? 

  

  

  

  

  

      

9. Görs relevanta etiska reflektioner?   

  

  

  

  

      

Resultat 
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10. Är det resultat som redovisas tydligt och 

relevant i förhållande till studiens syfte? 

  

  

  

  

  

      

Diskussion 

11. Diskuteras den kliniska betydelse som studiens 

resultat kan ha? 
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12. Finns en kritisk diskussion om den använda 

metoden och genomförandet av studien? 

  

  

  

  

  

  

  

      

13. Är trovärdighetsaspekter för studien 

diskuterade? 
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