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SAMMANFATTNING  
Bakgrund: Varje år insjuknar ca 300 barn i cancer och cancern ger upphov till tjugo procent 
av alla dödsfall bland barn. Orsaken till cancer hos barn och ungdomar är okänd. För 
föräldrarna blir det ett hot om att mista sitt barn när de blir varse informationen. Föräldrarna 
upplever en genomgripande förändring i sina liv, med förlust av kontroll och allt blir kaos. 
Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser och copingstrategier i samband med att deras barn har 
drabbats av cancer. Metod: Systematisk litteraturstudie med elva inkluderade artiklar. 
Resultat: Resultatet bildade tre teman; känslor, kommunikation och copingstrategier. 
Föräldrarna beskrev ett flertal olika känslor i samband med barnets sjukdom, såsom oro och 
skuld. Kommunikation och information från sjukvårdspersonal var av stor betydelse för 
föräldrarnas välbefinnande. För att hantera situationen använde sig föräldrarna av olika 
strategier, såsom att söka stöd och att söka existentiellt svar. Slutsats: Det är viktigt för 
sjukvårdspersonal att ha kunskap om olika reaktionssätt hos föräldrar till barn som har 
drabbats av cancer. Detta för att lättare kunna behandla föräldrarna med respekt oavsett hur de 
valt att hantera situationen. 
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1 Inledning 

Att som förälder behöva vara med om att ens barn drabbas av cancer, innebär en otroligt svår 

och jobbig tid. Med en massa tankar, funderingar och upplevelser som säkerligen inte liknar 

någon tidigare händelse i livet. Enligt Hagelin (2008) innebär det inte bara ett hot om att mista 

sitt barn när informationen om barnets cancer kommer. Utan det innebär också en abrupt, 

genomgripande förändring av familjens liv. De upplever att de inte har någon kontroll och allt 

blir kaos.  

     Denna studie beskriver vilka olika upplevelser som föräldrar genomgår i samband med 

barnets cancersjukdom. Studien görs för att öka kunskapen hos oss som sjukvårdspersonal 

och därmed kunna möta föräldrar till barn med cancer utifrån varje individs upplevelser. 

      

2 Bakgrund 

2.1 Etiologi 

Cellerna i vår kropp måste kunna dela sig för att kroppen ska kunna utvecklas och växa, samt 

för att kunna ersätta skadade och utslitna celler. För att en cell ska kunna dela sig så måste den 

först växa sig dubbelt så stor och därmed kopiera sitt DNA. När den sedan delar sig så har det 

bildats två nästintill identiska celler till ursprungscellen. Celldelningen är strikt reglerad av 

flera kontrollsystem och ska bara ske om det kommer en aktiv signal från någon del av 

kroppen. Kontrollsystemen utförs av proteiner. Proteinerna beskrivs som gener, och ibland 

uppstår förändringar i dessa, så kallade mutationer. Hamnar mutationen i genen för ett protein 

som deltar i regleringen av celldelningen, kan det orsaka att delningen sker oftare än den 

borde. Ifall cellen samlar på sig en olycklig kombination av mutationer kan det leda till cancer 

(Brändén, 2007).  

 

2.2 Barncancer 

De mest förekommande cancersjukdomarna hos barn är olika leukemier och hjärntumörer, 

vilka tillsammans utgör mer än hälften av alla diagnoser. Beroende på barnets ålder så är det 

vanligare med vissa diagnoser framför andra, exempelvis leukemi uppkommer ofta i 

småbarnsåldern medan skelettcancer oftast uppkommer i tonåren. En typ av cancer som dock 

förekommer ungefär lika ofta i alla åldrar är hjärntumörer. Orsaken till cancer hos barn och 
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ungdomar är oftast okänd. Ärftliga faktorer har betydelse vid vissa cancerformer. I Sverige 

drabbas ungefär 300 barn varje år (Hagelin, 2008). 

 

2.3 Behandling av barn med cancer 

Behandling av barncancer i Sverige är centraliserat till de större universitetssjukhusen såsom 

Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Linköping. Det som är klassisk 

cancerbehandling involverar cytostatika, kirurgi och strålbehandling. Cytostatika används 

bland annat;  

• som enda botande behandling vid exempelvis leukemi, pre-operativt (innan operation). 

• Före strålning för att avgränsa tumören och reducera tumörmassan. 

• Postoperativt med syfte att eliminera rester av tumörer och mikrometastaser.  

• I rent palliativt syfte för att reducera smärta eller andra problem. 

Strålbehandling har god effekt vid många tumörer. Användandet av strålbehandling är dock 

begränsat, då risken för allvarliga senare komplikationer är större hos barn än hos vuxna. 

Kirurgi som riktar sig mot maligna (elakartade) tumörer utanför centrala nervsystemet (CNS) 

ska alltid förbehandlas pre-operativt och då vanligen med cytostatika. Det här görs bland 

annat för att tumören lättare ska gå att operera bort. Under behandlingstiden är det viktigt att 

barnet i möjligaste mån bibehåller sina sociala kontakter, som kamrater och skola, för att 

sedan underlätta den sociala rehabiliteringen (Henter & Björk, 2007).   

 

2.4 Biverkningar av behandlingen  

Vanliga biverkningar är till exempel benmärgsdepression (antalet röda och vita blodkroppar, 

samt trombocyter minskar, vilket leder till anemi, infektionskänslighet och ökad 

blödningsbenägenhet), illamående, kräkningar, aptitlöshet, diarré, förstoppning, sköra 

slemhinnor, hudirritation och håravfall (Hagelin, 2008). 

 

2.5 Omvårdnad av barnet med cancer 

Något som är en viktig del i omvårdnaden är en god kommunikation, både för att förverkliga 

men också ge trygghet i situationen (Hagelin, 2008). När ett barn drabbas av en malign 

sjukdom, så är det inte tillräckligt att ge den bästa medicinska vården. Hela familjen och 
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barnet måste bli vårdade. Information om sjukdomen, förloppet och behandlingen är sådant 

som måste tas upp (Hedvall & Carlsten, 1999). 

Den omvårdnad som barnet ska få syftar till att minska, lindra och förebygga de problem som 

uppkommer i samband med sjukdom och behandling (Hagelin, 2008). Barnet bör få 

information om att han/hon drabbats av cancer, för samtliga barn märker själva att de har en 

svår sjukdom och att föräldrarna är oroliga och sorgsna (Hedvall och Carlsten, 1999). 

Gällande andning och cirkulation är det viktigt att barnet vid feber (kan uppkomma genom 

cancern i sig men även pga någon infektion) ev. får hjälp med syrgas. Detta för att den ökade 

temperaturen ger upphov till ökad syreförbrukning, vilket barnet kompenserar med att 

hyperventilera. Vid ökad blödningsrisk bör barnet undvika hårdhänta lekar och sporter. 

Nutritionen är väldigt viktig. Ett barn som är välnutrierat känner ett större välbefinnande och 

klarar bättre de påfrestningar som sjukdomen innebär. Något som kan göras för att stimulera 

aptiten är att barnet innan måltiden får äta något salt eller syrligt. För de som behandlas med 

kortison kan det motsatta problemet uppstå och för dem finns hjälp att få av en dietist med 

vad de kan äta som är mättande. Det är vanligt med eliminationsproblem vid en 

cancerbehandling. Det viktigaste är dock att försöka få barnet att hålla fast vid sina 

toalettrutiner som han/hon hade hemma. Barnet måste också få känna att han/hon kan få gå på 

toaletten i lugn och ro. Vätsketillförsel är viktig vid både diarré och obstipation. Det är även 

viktigt att uppmuntra barnet till fysisk aktivitet. 

     För att underlätta besvär med hud och slemhinnor kan fuktkräm många gånger behövas då 

barnets hud blir torr av cytostatika. Viktigt med munhygienen för att förhindra bland annat 

uppkomst av blåsor och svamp, som är väldigt smärtsamt. För de som drabbas av håravfall, 

ska det finnas möjlighet till att använda peruk, mössa eller keps, för att minska förtvivlan 

(Hagelin, 2008).  

 

2.6 Barns upplevelser i samband med sin cancer 

En aktuell spansk-amerikansk studie har visat att barn med cancer beskriver behandlingstiden 

med vistelsen på sjukhus i positiva termer. Sjukhuset hade mycket aktiviteter som underhöll 

barnen, samt att föräldrarna gjorde allt för att vistelsen skulle bli så smärtfri som möjligt. Det 

som uppfattades som positivt var bland annat besök från närstående, clowner och kändisar, 

nya kompiskontakter samt presenter. Angående behandlingen så upplevde alla barnen 

smärtsamma svårigheter, däribland insättandet av PVK (perifer venkateter), men även alla 

nålstick de fick utstå. Emotionellt upplevde de flesta en förändring i humöret och ett par av 
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barnen blev deprimerade i samband med behandlingen (Berriós-Rivera, Rivero-Vergne & 

Romero, 2008).    

2.7 Kommunikation 

Ordet kommunikation anges som ett ”ömsesidigt utbyte” (communicatio), något som går ”att 

dela, med någon eller några (communio) och blir därmed ”något som blir gemensamt”, ”göra 

någon delaktig i ” (communicare).  

Kommunikation används som ett begrepp som förekommer vid allt från individuella samtal 

mellan en eller flera människor, till chattande på Internet. I mänskliga relationer och i vårt fall 

mellan sjuksköterskan och föräldrarna, sker två kommunikationstyper, verbal och icke-verbal.  

Vid den verbala kommunikationen sker förmedlingen av något i skrift eller tal. Icke-verbal 

kommunikation sker genom till exempel kroppsspråk, rörelse och beröring.  

 

Professionell kommunikation 

Begreppet kommer från `profession´ som är det latinska ordet för yrke, professio. 

Professionell kommunikation inom yrkesrollen som vårdgivare har ett omvårdnadsmässigt 

syfte. Sjuksköterskor skall beskydda personen mot skada och hjälpa honom/henne att främja 

hälsa och hitta och använda sina resurser. Detta kan endast uppnås genom en god 

kommunikation med både patienter och anhöriga (Eide & Eide, 2009). 

 

2.8 Coping 

Oavsett om det handlar om trauman, sjukdomar, våld, katastrofer, förluster eller andra stora 

förändringar i livet kan det innebära en förlust av mening och sammanhang. Helt plötsligt blir 

världen annorlunda, mindre förutsägbar och trygg. Den drabbade går in i en kris (Eide & 

Eide, 2009). Coping beskriver alla de sätt som vi människor använder för att lindra och 

bemästra den stress som uppstår när allt vänds upp och ner (Parry, 1998).  

Vid situationer där personers resurser sätts på prov används olika copingstrategier för att 

avlägsna, övervinna, reducera eller tolerera kraven. Copingbegreppet är ett stort urval av olika 

strategier och handlingar som görs för att bemästra yttre och inre krav och konflikter.   

Människors försök att klara av jobbiga situationer kan vara både lämpliga och olämpliga. Det 

finns två olika huvudtyper av copingstrategier som används för att bemästra stressiga 

situationer: Problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping.  
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2.8.1 Problemorienterade copingstrategier 

Problemorienterade copingstrategier har till syfte att öka personens handlingsmöjligheter vid 

stressande situationer och på ett lättare sätt, till exempel genom att: 

• Försöka hitta och analysera orsakerna till problemet 

• Precisera och åtskilja problemen 

• Göra en adekvat bedömning av situationen 

• Söka information, stöd, kunskap och vägledning 

• Genom den nya kunskapen och förståelsen göra en ny bedömning av situationen 

• Pröva den teoretiska kunskapen genom att utarbeta och välja nya handlingssätt 

• Aktivt försöka ändra situationen och förebygga att den uppkommer igen. 

• Arbeta med att bemästra situationen känslomässigt (Lazarus & Folkman, 1984). 

2.8.2 Emotionellt orienterade copingstrategier  

Emotionellt orienterade copingstrategier syftar till att minska obehagliga känslor vid 

situationer som utlöser stress, till exempel genom att: 

• Tänka på andra saker för att försöka behärska känslorna 

• Förminska allvaret i situationen 

• Försöka fly från situationen 

• Låta andra överta ansvaret 

• Avstå från information 

• Aktivt använda försvarsmekanismer som projektion, intellektualisering, och 

förnekande  

• Försöka minska upplevelsen av stress genom läkemedel och droger 

• Arbeta hårt och tröstäta 

• Yoga eller annan avslappning 

• Röka (Lazarus & Folkman, 1984). 

2.8.3 Effektiv och ineffektiv coping 

Resultatet av den aktuella situationen visar om copingstrategin var lämplig eller inte. Oftast är 

de emotionellt orienterade copingstrategierna olämpliga, men under förhållanden där 

situationen inte kommer att förändras har den visat sig vara lämplig. Strategin hjälper 

personen att härda ut och genomleva situationen. I början av en kris vid till exempel sjukdom 

kan det vara lämpligt att använda sig av den emotionellt orienterade copingstrategin. Längre 
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fram kan det bli mer lämpligt att använda sig av den problemorienterade copingstrategin för 

att kunna anpassa sig till den förändrade livssituationen (Lazarus & Folkman, 1984).   

 

3 Problematisering 

När föräldrar vet om att deras barn har drabbats av cancer, innebär det att föräldrarna inte bara 

ska hantera sina egna känslor utan även barnets, och de eventuella syskonens reaktioner. 

Förväntade reaktioner är av vikt att informera om, och att känslorna är tillåtna, oavsett om det 

är gråt eller ilska (Enskär, 1999). En händelse eller en förändring hos en familjemedlem 

kommer att påverka den övriga familjen i olika hög grad (Wright & Leahey, 2005).  

Vårdpersonalen behöver ha kunskaper om och acceptera situationen som den är för att kunna 

hjälpa föräldrarna.  

     För att som vårdpersonal kunna bemöta olika reaktioner hos föräldrar så anser vi att det är 

av stor vikt att ha kunskap om föräldrars upplevelser av att ha ett barn som drabbats av 

cancer. 

 

4 Syfte:  

Att belysa föräldrars upplevelser och copingstrategier i samband med att deras barn har 

drabbats av cancer.  

5 Metod 

Vid en systematisk litteraturöversikt identifieras ett ämne och problemområde som 

systematiskt söks igenom, kritiskt granskas och sedan sammanställs. Syftet med studien är att 

frambringa en syntes av materialet som förhoppningsvis kommer att kunna användas i den 

kliniska verksamheten (Forsberg & Wengström, 2008).  

     Genomförandet av den systematiska litteraturöversikten är en process som innefattar olika 

steg; 1) en problemformulering, 2) utformning av frågor som är rimliga att svara på, 3) 

utforma en plan för studien, 4) fastställa sökord och sökstrategi, 5) bestämma litteratur i form 

av vetenskapliga artiklar, 6) värdera den kritiskt, kvalitetsbedöma och välja ut de 

vetenskapliga artiklarna som skall ingå i studien, 7) analys och diskussion av resultatet, 8) 

sammanställning av resultatet och slutligen dra slutsatser (Forsberg & Wengström, 2008).  
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5.1 Beskrivning av databaserna  

Den systematiska litteratursökningen utfördes i databaser som innehåller aktuell forskning om 

omvårdnad och medicin. 

 

CINAHL- Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. Är en mycket viktig 

databas för sjuksköterskor som innehåller referenser från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter. Databasen innehåller material tillbaka till år 1982 och med fler än 1 

miljon dokument (Polit & Beck, 2008).  

 

Medline är utvecklad av U.S National Library of Medicine. PubMed är den största sökmotorn 

i databasen. Medline innehåller referenser förutom omvårdnadsforskning även materiel från 

områden som medicin, odontologi och veterinärmedicin. Medline innehåller mer än 15 

miljoner dokument ända från mitten av 1960-talet och framåt (Polit & Beck, 2008). 

 

PsycINFO (Psychology Information), en bred databas som innehåller psykologisk forskning 

inom omvårdnad, medicin och närbelägna områden. PsycINFO täcker forskning från 1972 

och framåt (Forsberg & Wengström, 2008). Den innehåller ungefär 2200 tidskrifter och ca 2,3 

miljoner poster (Backman, 2008). PsycINFO är med sin psykologiska framtoning ett bra 

komplement till de övriga två databaserna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  

 

Vid en sökning i en databas är resultatet beskrivet i antal träffar (Forsberg & Wengström, 

2008). Sökord bör utformas efter syfte och frågeställningar, orden och dess definition bör slås 

upp i databasens uppslagsverk för att kontrollera att de är korrekta. Orden i databasernas 

uppslagsverk kallas ofta för thesaurus. Det är viktigt att vara medveten om att databaserna är 

uppbyggda på olika sätt och benämningen av orden kan skilja sig (Willman et al. 2006).  

5.2 Sökförfarande 

5.2.1 Inklusionskriterier 

- Artiklarna skall vara skrivna på engelska eller svenska. 

- Publicerade mellan 2000-2009 

- Kvalitativa och kvantitativa artiklar 

- Föräldrar till barn i åldern 0 – 18 år 
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5.2.2 Exklusionskriterier 

- Föräldrar till barn som är under palliativ behandling 

- Artiklar med låg vetenskaplig kvalitet 

 

Sökningen påbörjades i databasen CINAHL där vi formulerade de olika sökorden: neoplasm, 

parent, child, experience, som var lämpliga sökord enligt ”subject heading list” som är 

Cinahls theasaurus (Willman et al. 2006). Initialt gjordes sökningen på de olika sökorden var 

för sig och det gjordes genom att trunkera orden: parent*, experience* och emotion*. 

Trunkering sker med hjälp av asterisktecknet (*) och ger en större variation på termen 

(Backman, 2008). Det gjordes tre olika kombinationer av sökorden och funktionen peer-

reviewed användes. Vid kombinationer av sökord i de tre databaserna användes den Booleska 

operatorn AND (Backman, 2008). Vid varje kombination lästes samtliga titlar. Abstrakt hos 

de artiklar med titlarna som kändes relevanta utifrån litteraturstudien lästes igenom. 

Sökningen i CINAHL resulterade i 13 utvalda artiklar. 

     Liknande sökningar genomfördes i databaserna Medline och PsycINFO, där funktionen 

peer-reviewed användes i den sistnämnda. Det framkom inte några nya artiklar i de här 

databaserna (Bilaga 1). Manuell sökning utfördes i de 13 utvalda artiklarnas referenslista, 

dock framkom inga nya artiklar.  

 

5.3 Kvalitetsgranskning och urval 

Tretton av de artiklar som vi hittade vid sökningarna var relevanta utifrån vårt syfte. Först 

läste vi var och en igenom artiklarna, efter genomläsningen gjorde vi var för sig en 

systematisk granskning av artiklarna med hjälp av granskningsmallarna för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar i Forsberg och Wengström (2008). Vi gjorde en modifiering av 

granskningsmallarna (Bilaga 2). Vid bedömningen valde vi att tilldela artikeln ett (1) poäng 

per fråga som kunde besvaras med ja. När de inte gick att hitta ett svar eller vid negativt svar 

utdelades noll (0) poäng (Willman et al. 2006). Polit och Beck (2008) anser att det är viktigt 

att verkligen kunna motivera varför en fråga besvaras med ett nej.  

     De kvalitativa artiklarna kunde uppnå en summa på 30 poäng och de kvantitativa en 

summa på 17 poäng. Vi gjorde en procentberäkning av varje artikels granskningsresultat och 

använde oss av Willman med medarbetares (2006), exempel på kvalitetsgraderingar med 

hjälp av procentindelning, där Grad I är 80-100%, Grad II 70-79% och Grad III 0-69%. Vi 

omvandlade Grad I till hög, Grad II till medel och Grad III till låg. Två artiklar exkluderades 
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eftersom en bedömdes ha låg kvalitet och den andra svarade inte mot vårt syfte. Vid den 

slutgiltiga kvalitetsgranskningen återstod således 11 artiklar, tio med hög kvalitet och en med 

medelhög kvalitet.   

5.4 Forskningsetiska överväganden  

Vid genomförandet av denna systematiska litteraturstudie har enbart artiklar som blivit 

godkända av en etisk kommitté inkluderats. Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien har 

redovisats. Det skulle vara oetiskt att enbart presentera de resultat som stödjer en eventuell 

förförståelse, vilket innebär att allt resultat kommer att redovisas (Forsberg & Wengström, 

2008).  

6 Analys 

En analys karakteriseras av att forskaren på ett strukturerat och stegvist sätt indelar data för att 

sedan enklare kunna identifiera teman och mönster. En induktiv analys innebär att de mönster, 

teman och kategorier som framkommer är baserade på både uttalade och icke-uttalade 

mönster (Forsberg & Wengström, 2008).  I den här studien användes den induktiva analysen, 

trots att studien består av både kvalitativa och kvantitativa artiklar.  

     Det första som gjordes var att artiklarna noggrant lästes igenom enskilt, för att sedan kolla 

av om uppfattningen om artikeln överensstämde, det här genom att ha en diskussion. Sedan 

översattes samtliga artiklars resultat tillsammans för att verkligen försäkra oss om att varje 

mening hade samma betydelse för oss båda. Den svenska översättningen skrevs ut, därefter 

markerades varje enskilt artikelresultat med ett visst mönster och färg. Detta för att kunna 

hålla ordning på texten som sedan klipptes isär i enskilda meningar och stycken. Alla de 

meningar och stycken som innehöll liknande material sammanfogades till nya helheter som 

författarna valde att kalla subteman. Dessa subteman delades sedan in i större grupper som 

bildade tre teman (Figur 1).  
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Subteman Teman 

Föräldrarnas känslor 
Fädernas känslor 
Mödrarnas känslor 

 
Upplevelser 
 

Föräldrarnas upplevelser av otillräcklig information 
Fädernas upplevelser av otillräcklig information 
Mödrarnas upplevelser av otillräcklig information 

 
Kommunikation 

Att söka information 
Att söka stöd 
Att förändra rollfördelningen 
Att söka existentiellt svar 
Att förändra arbetssituationen 
Att använda sig av känslomässiga copingstrategier 

 
 
 
Copingstrategier 
 
 

 

Figur 1. Figuren visar de subteman som grupperades i tre teman. 

7 Resultat 

Den här studiens resultat grundar sig på 11 artiklar, med både kvantitativa och kvalitativa 

ansatser. Resultatet är uppdelat i tre olika teman, upplevelser, kommunikation och 

copingstrategier, dessa är sedan uppdelade i subteman. I resultatet av de inkluderade 

artiklarna framkom det även ett visst genusperspektiv, som också valts att presenteras i denna 

litteraturstudie.   

 

7.1 Upplevelser 

De första reaktionerna på barnets diagnos var ett stort antal olika känslor, däribland oro, 

förnekelse, chock och förlust (Wong & Chan, 2006; Brody & Simmons, 2007). 

7.1.1 Föräldrarnas upplevda känslor 

De flesta föräldrar visste inget om barncancer. När de sedan konfronterades med fakta kring 

sjukdomen och att det fanns risk för död, försvann de grundläggande känslorna av säkerhet i 

deras liv. föräldrarna upplevde att deras liv föll samman och allt som de upplevt som tryggt, 

säkert och välkänt blev obefintligt. Livet upplevdes nu istället med osäkerhet, kaos, rädsla och 

ensamhet. Föräldrarna kände att de kastades ut i det okända, de tappade fotfästet och 

vardagslivet försvann med krav på en omorganisering och de blev beroende av andra (Björk, 

Wiebe & Hallström, 2005; Young, Dixon-Woods, Findley & Heney, 2002). Föräldrarna 
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talade om hur cancern invaderade allt i deras liv (Patterson et al. 2004). Vetskapen om 

diagnosen beskrev föräldrarna som en tomhet i huvudet och att kapaciteten av att känna 

försvann med den vetskapen. De ansåg att barnet var för ungt för att ha drabbats av en dödlig 

sjukdom (Wong & Chan, 2006). Föräldrarna upplevde existentiella känslor om hur och varför 

barnet drabbats av sjukdomen och de kände ett direkt hot från döden. Barnets cancer 

medförde faror och känslor av maktlöshet till familjen. Alla i familjen fruktade för att barnets 

sjukdom var obotlig och därmed uppstod känslor av maktlöshet över att inte kunna göra något 

åt situationen (Björk et al. 2005; Patterson et al. 2004). Just känslan av att ha förlorat 

odödligheten gjorde att familjen blev sårbar. Minsta lilla förändring av barnets tillstånd 

inverkade på familjens humör ett flertal gånger varje dag, och det påverkade föräldrarna 

väldigt starkt vad andra sa och hur de reagerade (Björk et al. 2005).  

     Föräldrar till barn med cancer rapporterade genomgående högre nivåer av depression och 

oro i jämförelse med föräldrar till friska barn (Lindahl Norberg, Lindblad & Boman, 2005). 

Det som flertalet föräldrar upplevde som allra svårast var att se och hantera sitt barns sjukdom 

och extrema trötthet under och efter behandling (Patterson et al. 2004). Det var också så att 

föräldrar som hade barn under pågående behandling rapporterade fler symtom på depression 

jämfört med föräldrar till barn som hade avslutat sin behandling (Von Essen, Sjödén & 

Matsson, 2004). Föräldrarna kände också en sorg relaterat till barnets smärta och förluster, 

men även en känsla av skuld och att de själva bar skulden för barnets cancer. Det fanns även 

farhågor inför framtiden hos föräldrarna (Patterson et al. 2004). Föräldrarna uppfattade det 

också som jobbigt och frustrerande att känna att de inte kunde göra några planer inför 

framtiden (Björk et al. 2005). Föräldrarna upplevde, oro för framtiden, osäkerhet inför 

sjukdomen och komplikationer, en stark känsla av förlust och några upplevde en sorg över att 

förlora ett hälsosamt barn och hoppet för det (Wong & Chan, 2006).  Något annat som 

upplevdes påfrestande för föräldrarna var när något annat barn med cancer dog, vars familj de 

lärt känna under den omfattande tid som de tillbringat på sjukhuset. Då kunde föräldrarna 

uppleva skuld för att deras eget barn fortfarande levde eller också blev de oroliga för att även 

deras barn skulle dö. Flertalet föräldrar rapporterade att de erfarit svårigheter i sina relationer 

med barnet som hade cancer, däribland att de oroade sig för att vara överbeskyddande 

(Patterson et al. 2004). Föräldrarna kände sig också emotionellt instängda med anledning av 

att deras tankar ständigt var hos barnet som var sjukt (Björk et al. 2005). Flertalet föräldrar 

upplevde att vissa läkare kommunicerade med deras familj på ett okänsligt sätt (Patterson et 

al. 2004). Föräldrarna blev trygga och kände sig säkra i den närhet de kände med personalen. 

Vid de tillfällen när personalen var stressad eller när det var mycket personal inblandat i 
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barnets vård uppstod känslor av ensamhet hos föräldrarna. (Björk et al. 2005). Föräldrarna 

upplevde det som en påfrestning att resa fram och tillbaka till sjukhuset, men även psykiska 

och finansiella påfrestningar beskrevs (Brody & Simmons, 2007; Huang, Mu & Chiou, 2008).                                                         

     Livskvaliteten hos föräldrarna till barn med cancer jämfört med kontrollgruppen som 

bestod av föräldrar till friska barn visade att de med sjuka barn upplevde en signifikant lägre 

livskvalitet (Goldbeck, 2001). 

     Några föräldrar rapporterade att syskonen till det sjuka barnet uttryckt förbittring, ilska och 

svartsjuka över hur mycket uppmärksamhet det sjuka barnet fick (Patterson et al. 2004).  

 

7.1.2 Fädernas upplevda känslor 

En studie visade att innan barnet fick sin cancerdiagnos, vilket kunde ta dagar till veckor, fick 

några fäder upprepade gånger ta barnet till doktorn, för att få diagnosen ställd. Detta 

upplevdes provocerande hos fäderna då det ledde till frustration över att doktorerna inte 

omedelbart kunde tala om anledningen till att barnet var sjukt. Det var dock inga fäder som 

medgav att de trodde att deras liv skulle bli förändrat på grund av barnets diagnos, innan det 

att diagnosen blev ställd. Fäderna insåg efter diagnostiseringen av barnets sjukdom hur snabbt 

livet i en familj kunde förändras. En av fäderna kände att de blev mentalt belastade och att det 

var svårt att hålla sina känslor under kontroll. De kände sig mentalt och emotionellt uttömda 

av flertalet skäl, däribland på grund av en känsla av osäkerhet om de fått all information som 

de behövde om barnets tillstånd, samt en rädsla för att barnet skulle återinsjukna efter 

behandlingen (Brody & Simmons, 2007). Det fanns en signifikant skillnad mellan könen 

gällande optimism och oro, där männen hade mer optimism och mindre oro än kvinnorna 

(Fotiadou, Barlow, Powell & Langton, 2007). Flera av fäderna uppgav att de besvärats av 

trötthet, irritation, depression och huvudvärk (Von Essen et al. 2004). Alla fäder påpekade att 

förhållanden i familjen hade förstärkts under cancerprocessen, och majoriteten av de gifta 

fäderna upplevde att relationen med deras fru också stärkts (Brody & Simmons, 2007).  

 

7.1.3 Mödrarnas upplevda känslor      

Högre nivåer av oro och depression visades oftare hos mödrar än av fäder till barn med cancer 

(Lindahl Norberg et al. 2005), vilket också kunde påvisas i flera andra studier (Von Essen et 

al. 2004; Fotiadou et al. 2007). 
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     Mödrarna rapporterade trötthet, depression, irritation och huvudvärk, och  rapporterade 

bristande koncentration. Flera uppgav också att de hade svårt att slappna av, var rastlösa, hade 

lätt för att gråta samt att de var slutkörda under tiden för barnets behandling. Det var även fler 

mödrar än fäder som rapporterade att de upplevde bristande koncentrationsförmåga samt fler 

mödrar som besvärades av ilska. De mödrar som hade heltidssjukskrivning rapporterade fler 

symtom på depression jämfört med andra mödrar (Von Essen et al. 2004).  

     Ett flertal mödrar talade om att de levde i en mer annorlunda och främmande värld under 

de perioder de vistades på sjukhuset och hade då känslor av fångenskap eller instängdhet. 

Några av dem kände sig isolerade och begränsade, men allt det här hänvisat till deras egna 

behov. Många mödrar upplevde att de saknade tid för sig själva, och att deras behov alltmer 

inordnades efter deras barns behov (Young et al. 2002).  

 Många mödrar upplevde skam, beklaganden och konflikter då de var borta från sina andra 

barn, även om de såg det som en skyldighet att vara med sitt sjuka barn. Mödrarna bekymrade 

sig för vilka effekter deras frånvaro skulle ha på de andra barnens liv, men plikten de kände 

att vara hos det sjuka barnet underlättade rollen att vara mamma. Mödrarna upplevde att de 

fick göra stora kompromisser i sina roller som mödrar till de andra barnen, till sina makar, 

hemhjälper och deras sysselsättning. Närheten var något som fick offras i de här 

sammanhangen. Mödrarna kunde uppleva problem i kontakt med barnets oro, för att 

mödrarna kände ett ansvar att förmedla den ibland tunga informationen vidare till barnet. För 

mödrar till små barn så var det svårt att få barnet att samarbeta vid olika procedurer i samband 

med cancerbehandlingen (Young et al. 2002).  

     Det fanns ett fåtal mödrar som menade att kvaliteten på deras relation med partnern hade 

minskat sedan barnet fick sin diagnos (Young et al. 2002). De mödrar som jobbade hel- eller 

deltid, eller pluggade upplevde ett bättre mentalt välbefinnande än de mammor som blev 

sjukskrivna och inte jobbade (Von Essen, 2004). Eftersom föräldrarna tidvis tillbringade 

mycket tid på avdelningen, så tog ofta släktingar och vänner hand om de andra barnen i 

familjen. Det uppstod konflikter ibland och mödrarna var oroliga för att överbelasta sina 

anhöriga. 

     Många mödrar oroade sig även inför barnets framtid, med en önskan om att de skulle 

överleva cancern utan några större fysiska, psykiska eller utvecklingsmässiga men (Young et 

al. 2002).        
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7.2 Kommunikation 

Föräldrarna upplevde en stor tacksamhet när sjuksköterskan informerade om barnets diagnos 

och prognos, vilket hjälpte dem i vården av barnet genom att visa sympati. De upplevde att 

sjuksköterskan och övrig vårdpersonal visade en stor professionalism i omvårdnaden av 

barnet, vilket bidrog till stöd och underlättande i återhämtningen hos föräldrarna (Brody & 

Simmons, 2007; Huang et al. 2008).  

 

7.2.1 Föräldrarnas upplevelser av otillräcklig information 

När föräldrarna inte fick kontinuerlig information eller när de fick oklar information så 

orsakade det ett ökat kaos (Björk et al. 2005). Vikten av att få kontinuerlig information 

angående vilka behandlingar som barnet skulle genomgå togs också upp i en annan studie 

(Brody & Simmons, 2007).  Efter att familjen tillbringat en längre tid på avdelningen, så 

upplevde en del av föräldrarna att personalen tog för givet att de visste allt gällande barnets 

sjukdom, vilket gjorde att föräldrarna upplevde att de inte fick tillräckligt med information 

(Björk et al. 2005).  Föräldrarna upplevde att det ibland var svårt att förstå den information 

som de fick, eftersom situationen var så kaotisk (Björk et al. 2005; Young et al. 2002). 

 

7.2.2 Fädernas upplevelser av otillräcklig information 

Flera fäder ansåg att det var viktigt med kommunikationen mellan dem och 

personalen/sjuksköterskorna gällande upplevelserna av att ha ett barn med cancer. Fäderna 

ville att doktorerna skulle vara raka och ärliga angående förklaringar om barnets sjukdom, 

progressen av barnets sjukdom samt villiga och duktiga på att svara på frågor. En pappa tog 

upp att han upplevt att personalen valt att vända sig mer till barnets mamma angående 

information om barnet, trots att det var han som hade ensam vårdnad om sonen. Han tyckte att 

vårdpersonal borde bli bättre rent generellt på att kommunicera med föräldrar (Brody & 

Simmons, 2007). 

 

7.2.3 Mödrarnas upplevelser av otillräcklig information 

Hos mödrarna spelade det en avgörande roll att få kvalitet på kommunikation och information 

från sjukvårdspersonal, detta hjälpte mödrarna att stärka upplevelserna av att ha uppfyllt sina 
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vårdskyldigheter. Mödrarna var djupt chockade när det kom till diagnosticeringen av deras 

barn, vårdpersonalen förklarade då sjukdomen och behandlingen, både muntligt och skriftligt.                                    

     Det var värdefullt med den här informationen för att det bidragit till att bekräfta mödrarnas 

ansvar för sina barn och ett engagemang för att garantera barnets välbefinnande. 

     Likaså var det några mödrar som blev oroliga för att deras barns behov inte längre 

prioriterades, eller skulle glömmas bort när barnet ansågs ha kommit till ett stadium då de 

upplevdes som bra och kanske blev utskrivna från sjukhuset. Vid tillfällen när mödrarna 

uppfattade att personalen var upptagna, och utförde eller ändrade behandlingar i barnets vård 

utan att informera om det upplevdes som svårt (Young et al. 2002).   

 

7.3 Copingstrategier  

7.3.1 Att söka information 

Studier visade att flertalet föräldrar aktivt sökte information om barncancer för att stärka sin 

förmåga att vårda deras barn. Föräldrarna skaffade sig mestadels information från 

sjukvårdspersonal, Internet, böcker (Björk et al. 2005; Patterson et al. 2004; Wong & Chan, 

2006), en del föräldrar delade vårderfarenheter med andra anhöriga (Huang et al. 2008).  

     Föräldrarna kände sig säkra när de hade tid för att reflektera över den information som de 

fick (Björk et al. 2005). 

 

Genusskillnader 

Goldbeck (2001) beskriver i sin studie att jämfört med fäderna sökte mödrarna mer frekvent 

information om barncancer och deras barns sjukdomstillstånd.  

 

7.3.2 Att söka stöd 

För att hantera situationen strävade flertalet föräldrar i olika studier efter att vara nära 

människor som gjorde att de kände sig trygga och därmed minskade deras känslor av 

ensamhet (Björk et al 2005; Huang et al. 2008; Wong & Chan, 2006). I en studie framkom det 

också att vissa föräldrar var motvilliga till att dela sina känslor med vänner och närstående 

ifall det bara handlade om att de närstående visade medömkan för att de var tvungna (Brody 

& Simmons, 2007; Fotiadou et al. 2007). 
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     En del föräldrar använde sig av copingstrategin där de delade med sig av sina känslor till 

andra föräldrar i samma situation vilket gav föräldrarna styrkan att hålla modet uppe (Huang 

et al. 2008; Wong & Chan, 2006). Ett stöd för föräldrarna var ett starkt förhållande (Patterson 

et al. 2004).  

7.3.3 Att förändra rollfördelningen  

Flera studier visade att en del föräldrar använder sig av copingstrategin där de förändrade sina 

roller inom familjen för att lättare kunna bemästra situationen (Brody & Simmons, 2007; 

Huang et al. 2008; Wong & Chan, 2006). Familjemedlemmarnas roller ändrades för att 

bestämma en speciell roll som omsorgsgivare till barnet som var sjukt (Wong & Chan, 2006).      

     Föräldrar hoppades på att genom att öka barnets förståelse om sjukdomen skulle det leda 

till en höjning av barnets förmåga att klara av sin kroppshygien. Barnet skulle enligt 

föräldrarna öka sin medvetenhet om förbättringar och förändringar i sjukdomsförloppet 

(Huang et al, 2008). Omvårdnaden av barnet upplevde föräldrarna som ett heltidsjobb, 

dagarna var fyllda med olika procedurer, möten, behandlingar och väntan. Även om de så 

bara lämnade barnet för en kort stund så tyckte de att det var svårt. Föräldrarna upplevde att 

de blev totalt begränsade av alla praktiska saker som de ställdes inför och det krävdes 

planering för att få ihop allt. Några föräldrar upplevde att relationen med sambon hade 

ändrats, de levde tillsammans men inte längre som man och hustru (Björk et al. 2005). Sedan 

var det några gifta par som menade att alla sätt att hantera barnets sjukdom hade orsakat 

påfrestningar för dem, de var tvungna att än en gång lära sig arbeta tillsammans efter krisen 

under behandlingsfasen (Patterson et al. 2004).  

 

Genusskillnader 

Resultatet i en studie belyser hur fäder inte enbart ändrade sina föräldraroller utan även sina 

personligheter, och hur de kände nya skyldigheter i relation till hushållsarbetet och 

barnavården. Kommunikationen med fäderna och deras barn var viktig, speciellt när det 

handlade om att förklara diagnosen för barnet. Vilken ålder barnet befann sig i påverkade hur 

fäderna förklarade diagnosen (Brody & Simmons, 2007).  

 

För mödrarna var det en komplex roll att vara vårdare till barnet, genom att vara mödrar, 

involverade i vården samt ha både tekniska och emotionella uppgifter för barnet (Young et al. 

2002). 
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7.3.4 Att söka kontroll 

En copingstrategi som flertalet av föräldrarna i en studie använde sig av var att försöka se till 

så att barnen fick den bästa tänkbara vården. Föräldrarna valde sjukhus utrustade med de 

modernaste medicinska resurserna, de ville ha det mest pålitliga sjukvårdsteamen (Huang et 

al. 2008). I andra studier kände föräldrarna sig väl omhändertagna på sjukhuset men att de 

befann sig i en beroendesituation gentemot personalen. Det här ledde till att föräldrarna inte 

ville störa, klaga och ingripa för att försöka styra hur eller när behandlingar skulle utföras 

(Björk et al. 2005;Young et al. 2002). Flertalet föräldrarna i en studie ansåg att det var viktigt 

att berätta sanningen om sjukdomen till barnet och hur viktigt det var att strikt följa 

behandlingarna (Wong & Chan, 2006). Genom att vara nära barnet trodde de ensamstående 

föräldrarna att barnet ökade sin känsla av trygghet och lättare kunde bemästra sjukdomen, 

acceptera smärtor orsakade av behandlingar (Huang et al. 2008; Wong & Chan, 2006). 

     En del föräldrar använde sig av copinstrategin där de kontrollerade barnens mat för att 

därmed öka kontrollen över barnets vård (Huang et al. 2008; Wong & Chan, 2006; Young et 

al. 2002). I en studie ansåg alla föräldrar att det var viktigt med tillägg till barnens kost för att 

skapa gynnsammare förutsättningar för tillfrisknandet (Wong & Chan, 2006). Föräldrarna var 

kritiska till matutbudet på sjukhuset och en del löste det genom att tillberedda maten hemma, 

det här tog både lång tid och blev kostsam för en del familjer (Young et al. 2002). Det visade 

sig att ett flertal föräldrar fått kämpa med att balansera hela familjens behov, såsom andra 

barn, arbete, skola under den aktiva behandlingsfasen (Patterson et al. 2004). Dock så 

minskade de vårdgivande kraven hos både mödrarna och fäderna efter hand som tiden gick 

(Svavarsdottir, 2005). 

 

Genusskillnader 

För fäderna så upplevde de att det som var mest tidkrävande förutom det som mödrarna 

rapporterat var stöd till makan/maken eller partnern, samt att hantera jobbet utanför hemmet 

och organisera vården för det sjuka barnet samtidigt (Svavarsdottir, 2005). 

 

Flertalet mödrar upplevde att de fanns få områden där de hade förmåga att skydda barnet på 

sjukhuset. De levde i stort sett på sjukhuset tillsammans med barnet under veckor eller 

månader efter att diagnosen ställts, och åkte bara hem för korta stunder (Young et al. 2002). 

Det som mödrarna upplevde som mest tidskrävande var att ge det sjuka barnet emotionellt 

stöd, men även stöd till de andra barnen. Det var också tidskrävande att samordna, organisera 
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och klara av att hjälpa den övriga familjen och den svåraste vårdgivande aktiviteten var att ge  

emotionellt stöd till samtliga barn (Svavarsdottir, 2005).  

     Mödrarna kände en skyldighet att vara fysiskt nära barnet som hade cancer, trots att deras 

närvaro inte alltid var önskat av barnet (Björk et al. 2005). 

 

7.3.5 Att söka existentiellt svar 

Resultatet i ett flertal studier visade att många föräldrar använde sig av tron på Gud som en 

copingstrategi. Tron fick dem att återvinna styrkan och kämpa vidare (Björk et al. 2005; 

Brody & Simmons, 2007; Goldbeck, 2001; Huang et al. 2008; Patterson et al. 2004). Tron gav 

föräldrarna hopp om att barnet skulle överleva cancern och bli helt frisk (Björk et al. 2005; 

Brody & Simmons, 2007).  

     Flertalet föräldrar ansåg att barnets sjukdom var ödet och accepterade att det inte kunde 

ändras (Wong & Chan, 2006). 

 

7.3.6 Att förändra arbetssituationen 

I en studie rapporterade ett flertal föräldrar att de inte klarade av att arbeta på grund av 

barnens och deras egen hälsa. Föräldrar som minskade sin arbetstid för att ta hand om barnet 

hade en mindre optimistisk inställning än de som valde att fortsätta arbeta (Fotiadou et al. 

2007).  

 

Genusskillnader 

Många mödrar som hade varit i arbete eller under utbildning när barnet blev sjukt tvingades 

avstå från det här när barnet fick sin diagnos (Young et al. 2002).  

 

Fäder som arbetade och inte var sjukskrivna hade ett bättre socialt välmående än de fäder som 

var sjukskrivna och inte jobbade (Von Essen et al. 2004).  

 

7.3.7 Känslomässiga copingstrategier 

Flertalet föräldrar berättade att de använde sig av gråtande som en copingstrategi för att 

frigöra känslor som sorg och oro och minska upplevelsen av stress (Huang et al. 2008; Wong 
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& Chan, 2006). En betydande andel av föräldrarna i en studie använde sig av humor som 

copingstrategi för att hantera sina andra känslor (Pattersson et al, 2004).  

     Förnekelse var en annan vanlig reaktion hos föräldrarna, de ville inte acceptera 

verkligheten (Wong & Chan, 2006). Föräldrarna ville fly från situationen och förneka 

faktumet att barnet var sjukt men de kunde inte (Björk et al, 2005).  

 

Resultatet i flertalet studier visade att föräldrarna ofta använde sig av optimism som en 

copinstrategi (Björk et al. 2005; Brody & Simmons, 2007; Goldbeck, 2001; Huang et al. 

2008; Patterson et al. 2004; Wong & Chan, 2006). En positiv attityd var avgörande för en del 

föräldrar när de skulle försöka skulle försöka anpassa sig till situationen (Brody & Simmons, 

2007). Föräldrarna hade hopp inför framtiden och såg fram emot att barnet skulle bli friskt, de 

insåg hur viktigt det var att noga följa behandlingsplanen (Wong & Chan, 2006). 

 

Genusskillnader 

En studie visade att mödrarna på ett mer framgångsrikt sätt använde sig av optimism som 

copingstrategi (Goldbeck, 2001). 

 

8 Metoddiskussion  

Litteraturöversikten bör så långt som det är möjligt vara objektiv, även de studier vars resultat 

motsäger andra studiers bör analyseras (Polit & Beck, 2008). I den här studien har allt resultat 

redovisats, i enlighet med Forsberg och Wengströms (2008) etiska aspekter.  

     Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Forsberg och Wengström (2008) modifierade 

granskningsmall. De värderades i hög, medel eller låg kvalitet baserat på Willman med 

medarbetares (2006) exempel på kvalitetsgrader. Forsberg och Wengström (2008) anser att 

systematiska litteraturstudier inte bör inkludera studier med låg kvalitet. Hjälp från 

bibliotekarien inför litteratursökningen ökar effektiviteten eftersom han/hon känner till 

databasernas struktur och indexeringssätt (Forsberg & Wengström, 2008).  

     Sökningsförfarandet av artiklarna till den här studien påbörjades genom att det först 

gjordes en sökning på varje enskilt sökord. Därefter så kombinerades de olika sökorden, som 

så småningom ledde fram till det antal funna artiklar som sedan granskades. Något som kan 

ses som en svaghet i den här studien är att sökorden inte konsekvent haft trunkering eller varit 

ämnesord i samtliga sökningar. Anledningen till det här är att i vissa fall då trunkering eller 

ämnesord användes blev antalet träffar alldeles för begränsat, under femtio träffar. Willman 
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med medarbetare (2006) menar dock att sökstrategin bör anpassas och förändras i varje 

databas för ett maximalt utnyttjande av den enskilda sökmotorn.     

     Vissa av artiklarna exkluderades direkt efter att ha läst titeln, då de inte ansågs svara mot 

den föreliggande studiens syfte. Det här kan ha gjort att artiklar av relevans exkluderats, vilket 

kan ses som en svaghet i studien. I de artiklar vars titel svarade mot studiens syfte 

genomlästes också abstraktet, vilket ledde till att ytterligare artiklar exkluderades. Abstrakten 

genomlästes tillsammans, och de abstrakt som fortsatt verkade svara mot syftet, togs fram i 

fulltext. Även här kan det finnas risk för att någon relevant artikel exkluderats. Artiklarna som 

lästes i fulltext och inte hade godkänts av någon etisk kommitté exkluderades direkt. Det här 

med anledning av att litteraturstudien ska erhålla en så hög kvalitet som möjligt samt för att 

göra studien möjlig att genomföra i förhållande till den tid som fanns till förfogande. De 

resterande artiklarna genomgick sedan en kvalitetsgranskning. Samtliga artiklar som gick till 

kvalitetsgranskning genomlästes av båda författarna var för sig. 

     Databaserna som artiklarna söktes i var CINAHL, Medline och psycINFO.  

     Den systematiska studiens betydelse är beroende av hur väl studierna värderas. Det finns 

inga klara metoder hur värderingsprocessen skall ske, men studien bör värderas i flera steg. 

Studiens syfte, frågeställningar, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning är delar 

som måste kvalitetsgranskas. Vid en systematisk granskning av studier finns det 

bedömningsmallar som underlättar kvalitetsgranskningen (Forsberg & Wengström, 2008). I 

den här litteraturstudien granskades artiklarna genom en granskningsmall av Forsberg och 

Wengström (2008), som modifierades för att det skulle vara möjligt att granska våra artiklar 

(Bilaga 2).  

     I den här litteraturstudien användes både kvalitativa och kvantitativa studier, för att belysa 

fenomenet. Användandet av både kvalitativa och kvantitativa ansatser utgör grunden för 

metodtriangulering. Triangulering innebär att ett fenomen belyses på olika sätt eller ur olika 

synvinklar (Forsberg och Wengström, 2008).  

     I den här studien användes artiklar som publicerats från år 2000 och framåt. Forsberg och 

Wengström (2008) menar att forskning är en färskvara, publiceringsdatumet på de 

inkluderade studierna bör helst vara de senaste tre till fem åren. Vi anser dock att vår studie 

där syftet är att belysa människors upplevelser kan inkludera forskningsresultat från studier 

nio år tillbaka utan att kvaliteten blir lägre. Något som dock kan vara en svaghet i den här 

litteraturstudien är att de inkluderade artiklarna enbart är skrivna på engelska, därav kan 

någon relevant artikel på ett annat språk ha missats.  
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     Funna artiklar är från Sverige, USA, Kina, Taiwan, Tyskland, England och Island. Vi 

anser att det är viktigt att försöka belysa hur föräldrar både i Sverige och i andra länder 

upplever och hanterar situationer när deras barn drabbas av en cancersjukdom. Hanssen 

(2007) menar att sjukvårdspersonalen ofta träffar på människor från olika etniska grupper och 

kulturer. Därför anser vi att det är av stor vikt att ta med studier från andra länder, för att få 

kunskap i hur människor från andra kulturer upplever och hanterar situationer där barnet 

drabbats av cancersjukdom. Resultatet från litteraturstudien är därför troligtvis generaliserbart 

till den svenska hälso- och sjukvården. Vi anser att överförbarheten är relativt stor, med tanke 

på att Sverige är ett mångkulturellt samhälle (Hanssen, 2007).  

 

9 Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien var att belysa föräldrars upplevelser och copingstrategier i 

samband med att deras barn har drabbats av cancersjukdom. Resultatet visade att föräldrarna 

upplevde en mångfald av känslor, däribland oro och skuld. För föräldrarna var 

kommunikationen på flera sätt av stor vikt, genom hela barnets sjukdomsprocess. För att 

hantera situationen använde sig föräldrarna av flera olika copingstrategier, såsom sökande av 

information och stöd.  

Resultatdiskussionen inleds med att vi först diskuterar känslor som föräldrarna beskrivit, 

sedan kommunikation och därefter stöd. Samtliga delar i resultatdiskussionen genomsyras av 

olika copingstrategier, och inte enbart i sista delen av diskussionen. Den här studien har 

samlat material från ett flertal länder inklusive Sverige för att få kunskap i hur coping och 

upplevelser ter sig i olika delar av världen. Det som skiljde sig något från den svenska 

kulturen, som tydligt framkom, var betydelsen av att ha en tro på en högre makt. 

 

9.1 Behov av att uttrycka känslor 

Familjerna upplevde att deras liv föll samman, blev förstört och att allt som de upplevt som 

tryggt och välbekant blev plötsligt osäkert. De tappade fotfästet och det uppstod krav på en 

omorganisering av vardagslivet. Livet uppfylldes härefter av rädsla, osäkerhet, kaos och 

ensamhet (Björk et al. 2005; Young et al. 2002). Tamm (1996) tar upp att föräldrar som får 

veta att deras barn har drabbats av en livshotande sjukdom kastar in familjen i en osäkerhet 

som kan sträcka sig över många år. Den här perioden består av en konstant pendling mellan 

hopp och förtvivlan, där föräldrarna försöker hålla modet uppe hos både sig själva, barnet och 
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den övriga familjen. Föräldrarna suger åt sig av de positiva tecknen och får näring till sitt 

hopp, samtidigt som de under tiden fruktar för framtiden. För att hjälpa föräldrarna som är 

nedstämda och förtvivlade så kan sjukvårdspersonal tänka på att det måste vara tillåtet för 

personen att tycka synd om sig själv. Det finns uppenbara skäl för det. Föräldrarna måste få 

uttrycka känslorna för att kunna ta sig igenom dem. Det kan handla om att 

sjukvårdspersonalen kan sitta tyst och lyssna eller lägga armen kring personen, vilket säger 

mycket mer än ord. Sådant som falska uppmuntranden om att allt kommer bli bra, ska 

undvikas, fokus ska istället ligga på att finna positiva realistiska tecken. Det är bra att vara 

stödjande, men inte styrande. Personen måste själv ta sig ur nedstämdheten och förtvivlan 

(Johnson & Klein, 1994).  

Föräldrarna kände också en sorg relaterat till barnets smärta och förluster, men även en känsla 

av skuld och att de själva bar skulden för barnets cancer (Patterson et al. 2004). 

Föräldrar upplever skuldkänslor och tror att det är deras fel att barnet blivit sjukt. Det är 

vanligt att föräldrarna har sådana känslor i den initiala fasen efter diagnostiseringen. En 

familjemedlem får ofta många och svåra känslor som en följd av att de ansvarar för den 

dagliga omsorgen om en av sina närmaste. Till dessa känslor hör sorg, frustration ilska, 

otillräcklighet, motvilja skuld och skuldkänsla. Funktionsnedsättningen hos den sjuke var en 

bidragande källa till depression (Enskär, 1999; Kristoffersen, 2005).  

 Kristoffersen (2005) menar att föräldrar som fattar beslut grundade på skuldkänslor, löften, 

”ska”, ”bör” och ”bör inte”, istället för beslut baserade på verkliga omständigheter sällan leder 

till vad som är bäst för familjen. Det fungerar oftast inte att säga till personen att han/hon inte 

behöver känna någon skuld för den uppstådda situationen. Vårdpersonalen bör istället inrikta 

sig på att få föräldrarna att upptäcka och undersöka vad det är som skapar känslorna. 

Bekräftandet av föräldrarnas upplevelser kan få dem att inse att det är normalt med 

skuldkänslor, eller att andra i samma situation har liknande känslor.  

     Resultatet i två studier visade att föräldrarna fick styrka genom att dela sina känslor med 

andra föräldrar som hade barn med cancer (Huang et al. 2008; Wong & Chan 2006). 

 

9.2 Kommunikation 

Vår litteraturstudie visade att flertalet föräldrar försökte införskaffa information om deras 

barns sjukdom från vårdpersonal, men studien visade också att föräldrar använde sig av 

copingstrategin där de sökte information från andra källor. Enskär (1999) betonar hur 

betydelsefullt det är för föräldrarna att sjukvårdspersonalen ger dem upprepad information. 
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Det främsta behovet är information om barnets diagnos, prognosen och undersökningar. 

Johansson (2007) menar att föräldrar till barn med cancer ofta står under en stor stress, vilket 

innebär att de har svårt att komma ihåg informationen. Vårdpersonalen bör om det är möjligt 

hjälpa föräldrarna genom att även ge skriftlig information. Enskär (1999) anser att det kan 

vara lämpligt att vårdpersonalen informerar föräldrarna var de kan hitta lämplig litteratur om 

barncancer. Vi tror att det är viktigt att öka föräldrarnas möjlighet att delta i omvårdnaden av 

barnet. För att det skall bli möjligt bör vårdpersonalen kontinuerligt berätta vilka 

omvårdnadsåtgärder som kommer att bli aktuella.  

     Det här tror vi också är viktigt för att föräldrarna ska kunna känna sig mer trygga och klara 

av att hantera situationen, genom att vi som sjuksköterskor ser till att föräldrarna får all 

information gällande barnets tillstånd. Resultatet i vår litteraturstudie visar på vikten av att 

föräldrarna får heltäckande information gällande allt kring barnets sjukdom (Björk et al. 2005; 

Brody & Simmons, 2007; Young et al. 2002). För sjuksköterskan är det viktigt att göra en 

individuell bedömning av vilken förståelse föräldrarna har av barnets sjukdom, prognos och 

behandling samt att uppmärksamma föräldrarnas behov av information kring barnets 

situation. Det är viktigt att ta reda på hur föräldrarnas totala livssituation ser ut samt vad 

föräldrarna har för önskemål och möjligheter gällande deltagande i barnets vård (Enskär, 

1999).  

     I en studie fick både sjuksköterskor och föräldrar till barn under behandling svara på bland 

annat ’Vilka aspekter är viktiga för dig/för föräldrarna för att uppleva ett bra vårdande?’ De 

flesta sjuksköterskorna i studien nämnde vikten av emotionellt stöd, information, att det egna 

barnet är väl omhändertaget, social kompetens och deltagande i beslutsfattanden som viktiga 

aspekter, samt vikten av bistånd för föräldrar till barn med cancer. Föräldrarna uppgav i stort 

samma aspekter och bistånd, men också att tiden var en viktig aspekt i det hela (Von Essen, 

Enskär & Skolin, 2001).  

     Vi vill poängtera, att kunskap kring vad föräldrarna ser som centralt för dem, bör 

uppmärksammas av samtliga som kommer i kontakt med den här patientkategorin, för att 

kunna ge bästa möjliga vård. Vi tänker oss att genom att ge information om barnet 

allteftersom den inkommer samt göra föräldrarna delaktiga så kan de få någon slags kontroll i 

tillvaron.  

     Det är viktigt för familjen att få känna att sjukvårdpersonalen har kontroll över situationen, 

då de själva inte har det (Hagelin, 2008). I en studie av Young med medarbetare (2002) 

upplevde föräldrarna att de saknade områden där de hade kontroll i omhändertagandet av 

barnet. Johansson (2007) menar att föräldrar som varit med ett flertal gånger under barnens 
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behandlingar kanske vet bäst om hur proceduren skall genomföras. Det är därför viktigt att 

vårdpersonal lyssnar på föräldrarnas synpunkter och åsikter om hur undersökningar skall 

genomföras.  

     Föräldrarna vill bli respekterade och få möjlighet att delta i besluten kring barnets vård och 

samtidigt bli respekterade för sina åsikter (Enskär, 1999). 

 Resultaten i två av de inkluderade studierna i vår litteraturstudie visade att föräldrarna ibland 

undvek att uttrycka sina åsikter om utförandet av undersökningarna till vårdpersonalen (Björk 

et al. 2005; Young et al. 2002). Johansson (2007) beskriver att föräldrar som fått tydliga 

instruktioner om vad som förväntades av dem i samband med sjukhusvistelsen i större 

utsträckning inkluderades i beslutsfattningen av barnens vård. Vilket ledde till att stressen hos 

föräldrarna minskade.  De upplysningar som ges angående barnets tillstånd ska ges med en 

optimism som är berättigad, men alltid med vetskapen att alla barn inte överlever. Dock är det 

så att utsikterna för att ett barn överlever cancern jämfört med vuxna, oftast är bättre (Hedvall 

et al. 1999).  

      Vi tror att det är avgörande för föräldrarnas välmående, att sjukvårdspersonalen är 

realistiska och endast säga det som är säkert men naturligtvis inte tar ifrån föräldrarna hoppet. 

 

9.3 Behov av stöd 

I två studier kände föräldrarna ett direkt hot om död och en rädsla för att barnet skulle dö, 

samt upplevde en maktlöshet över att inte kunna göra något åt situationen (Björk et al. 2005; 

Patterson et al. 2004). Den genomsnittliga femårsöverlevnaden ligger i Norden på omkring 

75-80 % (Hagelin, 2008). Att överlevnaden inte är 100 % gör att föräldrarna får leva med en 

ovisshet angående om barnet kommer att överleva eller inte, för en lång tid (Tamm, 1996). 

Det är av stor vikt att hela familjen tas omhand när ett barn i familjen drabbas av en malign 

sjukdom. Det räcker inte med att ge den bästa medicinska vården.  

     Som vårdpersonal så är det av stor vikt att acceptera situationen som den är och att ha 

kunskaper om den. Genom att förmedla trygghet, vara lyhörd, accepterande och visa respekt 

innebär det ett stöd för föräldrarna (Enskär, 1999).  

     Relationerna inom familjen påverkades av att barnet blev sjukt, vissa studier menade att 

relationen med partnern blivit starkare, andra att de blev tvungna att lära sig leva tillsammans 

igen och i andra fall att relationen blivit sämre (Young et al. 2002; Patterson et al. 2004; Björk 

et al. 2005; Brody & Simmons, 2007). För föräldrarna så känns det oviktigt att sköta sitt 

arbete och hemmets sysslor när barnet är sjukt. Föräldrarna prioriterar inte sysslor som 
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matlagning, tvätt och städning. Det här kan leda till relationsproblem, mellan både personalen 

och föräldrarna, men främst inom familjen. Vissa får starkare relationer medan andra känner 

sig ensamma kring ansvaret kring barnet (Enskär, 1999). Något som kan vara av stor 

betydelse för att gynna relationen mellan föräldrarna är att uppmuntra dem till att ta sig tid för 

sig själva (Munn Bracken, 1991). Eventuellt åka iväg några dagar tillsammans utan några 

barn (Enskär, 1999). Vi anser att det även är av stor betydelse att få hjälp av anhöriga med 

praktiska saker, såsom att laga mat och städa. Det är inte konstigt att föräldrar till barn med 

cancer inte prioriterar det här, med tanke på allt som de får gå igenom. En massa olika känslor 

om vartannat, med tankar kring att barnet kanske dör, gör nog att de här föräldrarna börjar 

tänka om, prioritera annorlunda. Det är bra om sjukvårdspersonal uppmuntrar föräldrarna att 

ta tillvara på den hjälp och det stöd som erbjuds. Det är bra att tipsa föräldrarna om att ta hjälp 

från släkt, vänner och grannar med exempelvis inhandling av mat och hushållsarbete. Vår 

studie visade att föräldrar aktivt sökte stöd hos släktingar, vänner och andra föräldrar med 

barn som hade cancer. Copingstrategin att söka stöd bör vara något som vårdpersonalen skall 

tipsa föräldrarna att göra (Enskär, 1999).  

 

10 Slutsats 

Resultatet som framkommit ur den här studien har bidragit med kunskap om hur vi som 

sjukvårdpersonal kan bemöta föräldrar till barn som drabbats av cancer. Det viktigaste som 

studien visat på är det register av känslor som föräldrarna upplever, vilka behov som kan 

finnas samt vilka olika copingstrategier som föräldrarna kan tänkas använda. Vi tror att det är 

av betydelse att vårdpersonal får ta del av denna litteraturstudie och därmed öka 

medvetenheten om olika reaktionssätt och hanterandestrategier hos föräldrar till barn som 

drabbats av cancer. Litteraturstudien kan också tänkas ge betydelsefull information till 

föräldrar med barn som drabbats av cancer. Det ökar chansen att de blir medvetna om att 

känslor de bär inom sig delas med andra föräldrar i samma situation, och minskar risken att de 

upplever sina känslor som onaturliga. Alla är unika individer, och ska behandlas med respekt.  

     Vi anser att det behövs forskning som belyser genusperspektivet gällande föräldrarnas 

känslor och copingstrategier. Reagerar mödrar och fäder på samma sätt i samma situation? 

Vilka eventuella skillnader finns? 
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Bilaga 1 
 
Databassökning 
 
Tabell 1. Sökning i databasen CINAHL 
 
Sökord/ 
Kombinationer 

 Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstrakt 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitets-
granskade 
artiklar 

Artiklar 
som 
inkluderas 
i studien 

1. Neoplasms 60058 0     

2. parent* 27811 0     

4 experience* 61677 0     

5. coping 9396 0     

6. emotion* 13298 0     

Neoplasms 
AND Parent* 
AND 
experience* 

172 172 38 10 10 6 
1), 5), 8), 
9), 10), 11) 
 

Neoplasms 
AND parent* 
AND coping 

110 110 29/ (14) 5/(5) 5/(5) 5/(2)/ 2), 
3), 4), 6), 
7) 

Parent* AND 
Neoplasms 
AND emotion*  

83 83 17/ (10) 0/(4) 0/(4) 0/(3) 
 

 
Sökningarna i PubMed genomfördes 090203 
* = Trunkering 
) = Inkluderade i den här studien 
() = Dubbletter 
 



 

Tabell 2. Sökning i databasen Medline 
 
Sökord/ 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitets-
granskade 
Artiklar 

Artiklar 
som 
inkluderas i 
studien 

1. Neoplasms 
(MeSH) 

644058 0     

2. parents 
(MeSH) 

21640 0     

3. experiences 
(fritext) 

33502 0     

4. coping 
(fritext) 

37237 0     

5. emotions 
(fritext) 

48342 0     

6. Neoplasms 
(MeSH) AND 
parents (meSH) 
AND 
experiences 
(fritext) 

56 56 12/ (8)  0/(5) 0/(5) 0/(4) 

7. Neoplasms 
(MeSH) AND 
parents (MeSH) 
AND coping 
(fritext) 

172 172 51/ (27)  2/(11) 2/(11) 0/(8) 

8. Neoplasms 
(MeSH) AND 
parents (MeSH) 
AND emotions 
(fritext) 

121 121 26/ (19)  0/(5) 0/(5) 0/(3) 

 
Sökningarna i Medline genomfördes 090204  
 () = Dubbletter 
 



 

Tabell 3. Sökning i databasen PsycINFO. 
 
Sökord/ 
kombinationer 

Antal 
träffar 

Lästa titlar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar i 
fulltext 

Kvalitets-
granskade 
Artiklar 

Artiklar 
som 
inkluderas 
i studien 

1. Neoplasms 
(ämnesord) 

7777 0     

2. Parents 
(ämnesord) 

6377 0     

3. experience* 
(fritext) 

187992 0     

4. coping 
(fritext) 

52789 0     

5. emotion*  
(fritext) 

121781 0     

Neoplasms 
(ämnesord) 
AND parents 
(ämnesord) 
AND  
experience* 
(fritext) 

71 71 17/(12) 0/(3) 0/(3) 0/(3) 

Neoplasms 
(ämnesord) 
AND parents 
(ämnesord) 
AND coping 
(fritext) 

66 66 20/ (17)   0/(4) 0/(4) 0/(4) 

Neoplasms 
(ämnesord) 
AND parents 
(ämnesord) 
AND emotion* 
(fritext) 

59 59 17/ (17) 0/(4) 0/(4) 0/(4) 

 

Sökningarna i PsycINFO genomfördes 090205 

*= Trunkering 

() = Dubbletter 



 

Bilaga 2 
 

Checklista för kvalitativa studier 
(Forsberg & Wengström, 2008)  

 
 
A. Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vilken kvalitativ metod har använts?  
………………………………………………………………………………………………… 
Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 
Ja  Nej  
 
B. Undersökningsgrupp 
 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? (inklusionskriterier- och 
exklusionskriterier ska vara beskrivna) 
Ja  Nej     
 
 
Var genomfördes undersökningen? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
 Strategiskt urval 
 Snöbollsurval 
 Teoretiskt urval 
 Ej angivet 
 
Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 
grund). 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
Ja  Nej 
 
C. Metod för datainsamling? 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde) 
Ja  Nej  
Beskriv: 
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? (vilken typ av frågor användes etc.) ? 
Beskriv:   



 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Ange datainsamlingsmetod: 
 ostrukturerade intervjuer  
 halvstrukturerade intervjuer  
 fokusgrupper 
 observationer 
 video- / bandinspelning    
 skrivna texter eller teckningar 
 
Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll) 
Ja  Nej    
 
D. Dataanalys 
 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
 
Ange om: 
 teman är utvecklade som begrepp     
 det finns episodiskt presenterade citat   
 de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  
 svaren är kodade  
 
Resultatbeskrivning: 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 
Ja  Nej  
 
Är resultaten trovärdiga (källor bor anges)? 
Ja  Nej  
 
Är resultaten pålitliga (undersökningen och forskaren trovärdighet)? 
Ja  Nej  
 
Finns stabilitet och överenskommelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? 
Ja  Nej  
 
Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 
Ja  Nej  
 
Är de teorier och tolkningar som presenterades baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  
Ja  Nej  
 
 
 
 



 

E. Utvärdering 
 
Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
Ja  Nej  
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
Ja  Nej  
 
Har resultaten klinisk relevans? 
Ja  Nej  
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
Ja  Nej  
 
Finns risk för bias? 
Ja  Nej  
 
Vilken slutsats drar författaren? 
.  
 
Håller du med om slutsatserna? 
Ja  Nej  
 
Om nej, varför inte? 
 
Ska artikelns inkluderas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Modifierad checklista för kvantitativa artiklar- kvasi-experimentella studier* 
(Forsberg & Wengström, 2008)  
 
A. Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
Ja  Nej  
 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
Ja  Nej  
 
B. Undersökningsgruppen 
 
Vilka är inklusionskriterierna? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Vilka är exklusionskriterierna? 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
 
 Randomiserat urval 
 Obundet slumpmässigt urval 
 Kvoturval 
 Klusterurval 
 Konsekutivt urval 
 Urvalet är ej beskrivet 
 
Är undersökningsgruppen representativ? 
Ja  Nej  
 
Var genomfördes undersökningen? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
C. Mätmetoder 
 
Vilka mätmetoder användes? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………............ 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
Ja  Nej  
 
Var validiteten diskuterad? 
 Ja  Nej  
 

 



 

D. Analys 
 
Var demografisk data liknande i jämförelsegrupperna? 
Ja  Nej  
 
Om nej, vilka skillnader fanns? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Hur stort var bortfallet? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Fanns en bortfallsanalys? 
Ja  Nej  
 
Var den statistiska analysen lämplig? 
Ja  Nej   
Om nej, varför inte? 
 
Vilka var huvudresultaten? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Erhölls signifikanta skillnader? 
Ja  Nej    
 
Om ja, vilka variabler? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Instämmer du? 
Ja  Nej     
 
 
E. Värdering 
 
Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
Ja  Nej 
 
Kan resultaten ha klinisk betydelse? 
Ja  Nej  
 
Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien? 
Ja  Nej  
 
Motivera varför eller varför inte! 
 



 

Bilaga 3. Artikelmatris 
 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

1 Björk, M., Wiebe, T., 
& Hallström, I. (2005). 
Striving to survive: 
Families’ lived 

experiences when a 

child is diagnosed with 

cancer. Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing, Sverige. 

Att belysa familjers 
upplevelser när ett barn i 
familjen diagnostiserats med 
cancer. 

 

Kvalitativ. En 
deskriptiv, 
induktiv 
design med en 
hermeneutisk 
fenomenologis
k infallsvinkel. 

 

Familjer med ett barn 
nyligen diagnostiserat 
med cancer, tillfrågades 
inom en månad efter 
diagnostiseringen, att 
delta i studien under en 
10 – månaders period 
2002. Barnet skulle vara 
under 13 år och 
diagnostiserats med 
cancer för första gången, 
familjen skulle kunna 
prata och förstå svenska, 
samt påbörjat 
behandlingen inom en 
månad efter diagnos 

17 familjer. 17 
mammor, 12 
pappor, 5 syskon 
och 5 patienter. 

Kan delas upp i två olika teman; en 
förstörd livsvärld samt strävan för 
överlevnad. Familjemedlemmarna 
upplevde att deras familjs livsvärld föll 
samman, och att allt som var tryggt, 
säkert och välkänt försvann och ersattes 
med rädsla, osäkerhet, kaos och 
ensamhet. Intuitivt, började 
familjemedlemmarna direkt med att 
sträva efter en återuppbyggnad av 
familjens förstörda livsvärld. 

 

Hög 

 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

2 Brody, AC., & 
Simmons, LA. (2007). 
Family resiliency 

during childhood 

cancer: the father’s 

perspective. Journal of 
Pediatric Oncology 
Nursing, USA.  

 

Att svara på tre 
forskningsfrågor; vilka 
utmaningar konfronteras 
pappor med när deras barn 
diagnostiseras med cancer? 
Vilka resurser använder 
pappor när de ska hantera 
barnets cancerdiagnos och 
behandling? Hur förändras 
pappornas gensvar till 
barnets diagnos och 
behandling?   

Kvalitativ. En 
deskriptiv 
forskningsdesi
gn med 
semistrukturer
ade intervjuer. 

Strategiskt urval, tills 
mättnad uppstod. 

8 stycken 

 
Alla fäderna upplevde ett flertal 
förändringar och anpassningar i 
vardagen. Kommunikation var extremt 
viktigt för dessa fäder, gällande barnets 
diagnos och behandling. De upplevde 
sig få mycket stöd från omgivningen, 
och det var en huvudsaklig grund för 
återhämtning, samt att fäderna 
upplevde en väldig spännvidd av 
känslor i samband med tiden för 
diagnosen. 

 
 

Hög 

 



 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

3 Fotiadou, M., Barlow, 
J-H., Powell, L-A., & 
Langton, H. (2007). 
Optimism and 

psychological well-

being among parents of 

children with cancer: 

an exploratory study. 

Psycho-Oncology, 
England.  
 
 

Att identifiera kännetecken 
för optimism hos föräldrar 
som har barn med cancer. 
Undersöka förhållandet 
mellan optimism, oro, 
depression, livs- 
tillfredställelse, coping och 
subjektiva 
hälsouppfattningar hos 
föräldrar som har barn med 
cancer och föräldrar med 
friska barn.  

 

Icke-
experimentel 
tvågruppsdesig
n 

Kvoturval (systematiskt 
kvoturval). 
Studiegruppen 
rekryterades på Onkologi 
out-patient klinik på UK 
regional Cancer Center 
under en 8-månaders 
period. Den 
konsulterande läkaren 
identifierade familjer 
som passade till studiens 
inklusions - och 
exklusionskriterier.  
 
Kontrollgruppen fick  
enligt den etiska 
kommittén inte bestå av 
föräldrar som 
studiegruppen kände till 
eller från närliggande 
skolor. Då valdes ett 
universitet från samma 
region och med 2000 
anställda. De fick 
medgivande från 
universitetets etiska 
kommitté, dekanen av 
fakulteten och 
huvudmannen av 
departementet valde ut 
lämpliga deltagare. Som 
de sedan mailade. 
 
 
 

 

100 föräldrar med 
barn som har 
cancer och 
jämförelsegrupp 
på 117 föräldrar 
till barn som är 
friska.  
 

 

Föräldrar med barn som har cancer 
hade en högre nivå av oro, depression, 
optimism, nöjdare med livet, och bättre 
subjektiv upplevelse av hälsa jämfört 
med jämförelsegruppen. Optimism var 
signifikant relaterat till tillfredställelse i 
livet, subjektiv upplevelse av hälsa, oro 
och depression i båda grupperna.  
 

 

Hög 



 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

4 Goldbeck, L. (2001). 
Parental coping with 

the diagnosis of 
childhood cancer: 

dissimilarity within 

couples, and quality of 

life. Psycho-Oncology,   
Tyskland. 

Att fokusera på olika 
aspekter av hur föräldrar 
hanterar en cancerdiagnos 
hos barnet under den initiala 
fasen av sjukdomen. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
design. 

Konsekutivt urval av 
föräldrar till barn som 
nyligen hade 
diagnosticerats med 
cancer mellan januari 
1998 och juni 1999. 
Kriterier som fanns var 
att föräldern skulle ha 
hand om och leva 
tillsammans med barnet, 
samt att det skulle finnas 
tillräcklig kunskap om 
det tyska språket. 

108 föräldrar från 
54 kompletta 
familjer, där 
cancergruppen 
bestod av 25 
familjer och 
kontrollgruppen 
av 29 familjer. 

Föräldrar i cancergruppen rapporterade 
signifikant mer ältande, mer försvar 
och mer informationssökande jämfört 
med föräldrar i kontrollgruppen. De 
utvecklade också signifikant mindre 
sökande efter socialt stöd och hade mer 
svårigheter att bibehålla personlig 
stabilitet, jämfört med kontrollgruppen 

Hög 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

5 Huang, I- C., Mu, P-F., 
& Chiou, T-J, (2008), 
Parental experience of 

family resources in 

single-parent families 
having a child with 

cancer, Journal of 
Clinical Nursing, 
Taiwan.  
 

 

Att undersöka kärnan i 
familjens erfarenheter när 
det gäller familjeresurser 
och hur dessa hjälper en 
ensamstående förälder att ta 
hand om ett barn med 
cancer. 

 

Fenomenologi
sk metod, som 
beskriver 
fenomen 
utifrån 
deltagarnas 
erfarenheter. 

Strategiskt urval. De blev 
inbjudna att delta efter att 
de befann sig på en av tre 
medicinska centraler i 
Taiwan, som behandlar 
barn med cancer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nio 
singelfäder/mödra
r tackade ja till att 
delta. Fem var 
mödrar och fyra 
var fäder. Av de 
nio barnen var 
fem flickor och 
fyra var pojkar, 
och de var mellan 
6-15 år gamla. 

 
 

Fem stora teman identifierades: (i) 
möta sjukdomen med kurage; (ii) hopp 
tänds av vårdpersonal; (iii) bygga upp 
föräldrarollen; (iv) hjälpa föräldrarna 
att leva med sjukdomen; och (v) 
familjens flexibilitet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 



 

Nr Nr), Författare, (år), 
titel, tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

6 6), Lindahl Norberg, 
A., Lindblad, F., & 
Boman, K, (2005), 
Coping strategies in 

parents of children with 

cancer, Social Science 
& Medicine, Sverige. 

 

Att undersöka skillnaderna i 
angivna copingstrategier 
mellan en grupp föräldrar 
vars barn har/hade haft 
cancer med en grupp 
föräldrar som har barn som 
är friska. Ett annat syfte var 
att undersöka sambandet 
mellan copingstrategier och 
nivåerna av emotionell 
stress (oro och depression). 
 

 

Kvantitativ. 
Ickeexperimen
tell design. 
Tvärsnittsstudi
e.  
 

Klusterurval och därefter 
obundet slumpmässigt 
urval. 

579 stycken Föräldrar till barn som har/har haft 
cancer rapporterade ständigt högre 
nivåer av oro och depression jämfört 
med föräldrar till friska barn. Inga 
signifikanta skillnader kunde 
rapporteras alls i användandet av 
hanterandestrategier, däremot så fanns 
det en tendens mot ett mer frekvent 
användande av passivt 
reaktionsmönster hos de föräldrar med 
barn som har/har haft cancer. 

Medel 

Nr Författare, (år), titel, 

tidskrift, land. 
Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

7 Patterson, JM., Holm, 
KE., & Gurney, JE, 
(2004), The impact of 

childhood cancer on 

the family: a qualitative 

analysis of strains, 
resources, and coping 

behaviour, Psycho-
Oncology, USA. 

 

Att öka kunskapen om; vilka 
aspekter av barnets 
cancerdiagnos, behandling 
och återhämtning uppfattade 
föräldrarna som speciellt 
svåra för deras familj? Vad 
uppfattade föräldrarna som 
hjälpsamt för deras familj i 
hanterandet och handlandet i 
att klara av upplevelserna av 
cancern?     

Kvalitativ. En 
induktiv metod 
med 
fokusgrupper 
på 5 – 9 
personer. 

 

Strategiskt urval. 
Undersökningsgruppen 
kontaktades då de 
motsvarade 
inklusionskriterierna och 
där barnen 
diagnosticerats med 
cancer mellan 1990 och 
1998.   

 
 
 
 
 

45 stycken Det var en stor påfrestning för 
föräldrarna att behöva se hur jobbigt 
barnet upplevde att det var med 
behandlingen till följd av barnets 
cancer. Många föräldrar upplevde det 
också svårt att få ihop vardagen med 
alla måsten, såsom jobb, barnvakt, 
skola samt att det var komplicerat med 
det sjuka barnets syskon. Sådant som 
sågs som resurser var bland annat 
religiös tro och stöd från nära och kära. 
För många föräldrar var det viktigt att 
inte tappa hoppet och försöka vara 
positiva samt att hålla fast vid tron och 
förtröstan till gud.  

 
 
 
 

Hög 



 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

8 Svavarsdottir, E-K, 
(2005), Caring for a 

child with cancer: a 
longitudinal,perspectiv

e, Issues and 
innovations in nursing 
practice, Island. 

 

Att påvisa tidskrävande och 
svåra omvårdnadsuppgifter 
upplevda av mödrar och 
fäder. Och hur föräldrarna 
uppfattar hälsostatusen hos 
deras barn under en 18 
månaders period.  

 

En 
longitudinell 
forskningsdesi
gn  

 

Fokuserar på föräldrar 
vars barn blev 
diagnostiserade med 
cancer mellan 1997-
1999. Alla föräldrar 
under den här 
tvåårsperioden blev 
inbjudna att delta.  

 

26 familjer (25 
mödrar och 20 
fäder) tackade ja 
vid den första 
mätningen (1 
baseline), 22 
familjer (22 
mödrar och 18 
fäder) den andra 
mätningen (12 
månader) och 21 
familjer( 21 
mödrar och 15 
fäder) den tredje 
mätningen (18 
månader)  

 
 

Det mest tidskrävande och svåra för 
omsorgsgivande aktiviteter för både 
mödrarna och fäderna var att ge 
emotionellt stöd till barn med cancer 
och till andra barn i familjen. Mödrarna 
tyckte även att det var tidskrävande att 
klara av beteendeproblem och att 
strukturera och planera aktiviteter för 
familjen. Fäderna tyckte att det var 
svårt att klara av jobb och att samtidigt 
kunna ta hand om barnet, och att ge 
partnern emotionellt stöd. Vid 
utvärderingen över tid, visade det sig 
att mödrarnas omsorgskrav skiljde sig 
från fäder och fäders omsorgskrav och 
uppfattning om hälsa. Detta skiljde sig 
över studiens 18 månader.  

Hög 

Nr Författare, (år), titel, 

tidskrift, land. 
Syfte Metod  Urval Deltagare  Resultat Kvalitet 

9 Von Essen, L., Sjödén, 
P-O., & Matsson, E, 
(2004), Swedish 

Mothers and Fathers of 

a Child Diagnosed with 

Cancer, Acta- 
Oncologica, Sverige  

 

Att undersöka livskvaliteten, 
mer specifikt upplevelsen av 
välbefinnande och bördan av 
symtomen bland svenska 
föräldrar till barn som är 
under eller efter behandling 
av cancer 

 

Tvärsnittsstudi
e med en 
deskriptiv 
design och del 
av ett 
forskningsproj
ekt. 

Konsekutivt urval 

 
Frågeformulär 
besvarades av 
201 föräldrar på 
två barncancer-
avdelningar i 
Linköping och 
Uppsala.  118 var 
mödrar och 83 
fäder, 57 barn 
behandlades för 
cancer och 68 
hade avslutat sin 
behandling.  
 
 

Fäder visade sig ha högre mentalt 
välbefinnande än mödrar och fler 
mödrar än fäder visade symtom på 
depression. 
Det var en skillnad hos 
föräldragrupperna (pågående vs 
avslutad behandling) i socialt 
välbefinnande. Föräldrar med barn 
under pågående behandling hade ett 
lägre socialt välbefinnande än föräldrar 
med barn som avslutat behandlingen.  
 
 

Hög 



 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

10 Wong, M.,Y-F., & 
Chan, S. W-C, (2006), 
The Qualitative 
experience of Chinese 

parents with children 

diagnosed of cancer, 

Children and families, 
Kina.  

 

Att beskriva 
copingupplevelserna hos 
kinesiska föräldrar med barn 
som har cancer och 
genomgår behandling 
 

 

Fenomenologi
sk metod 

Ändamålsenligt urval där 
informanterna blev 
rekryterade från ett 
regionalsjukhus i Hong 
Kong.  

 

Nio föräldrar till 
barn som har 
cancer och som 
genomgår 
behandling 
 

 

Genom att utforma fyra teman som 
beskrev föräldrarnas 
copingupplevelser: chock, förnekelse, 
etablera en mening i situationen, 
konfrontera verkligheten, och etablera 
ett nytt perspektiv. De accepterade 
snabbt verkligheten och betraktade 
barnets sjukdom som ödet och något de 
var tvungna att acceptera. Föräldrarna 
sökte information och social support 
för att hantera situationen. Alla 
föräldrar upplevde positiva aspekter 
från sjukdomen och etablerade hopp 
inför framtiden. Troligtvis hjälpte den 
kulturella tron dem att hantera det 
positivt och undvika negativa känslor.  

Hög 

Nr Författare, (år), titel, 
tidskrift, land. 

Syfte Metod Urval Deltagare Resultat Kvalitet 

11 Young, B., Dixon-
Woods, M., Findley, 
M., & Heney, D, 
(2002), Parenting in a 

crisis: conceptualising 

mothers of children 

with cancer, Social 
Science & Medicine, 
England.  

 

Att undersöka mödrars 
upplevelser av att leva med 
ett barn som har cancer.  

Kvalitativ. 
Fenomenologi
sk metod med 
semistrukturer
ade intervjuer.  

 

Strategiskt urval. Mödrar 
till barn som har fått 
bekräftat diagnosen 
leukemi, malign solid 
tumör eller hjärntumör, i 
åldern 4 – 17 år. 

20 mödrar. 

 
Barnets diagnos innebar en ny identitet 
med nytt ansvar och nya roller för 
mödrarna. Närheten till barnet var 
väldigt viktig, likaså att få barnen att 
samarbeta i olika behandlingar mm. 
Mödrarna ville gärna ha kontroll på vad 
barnet fick i sig samt att undvika 
infektioner hos dem, för att ha någon 
som helst kontroll kring barnet. 
Mödrarna ansåg att de skulle bära 
bördan av alla upplevelser som barnet 
genomgick och de ville skydda dem 
från olika men i framtiden. 
Kommunikation och information från 
personal var av stor betydelse 

Hög 

 


