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SAMMANFATTNING 

Att vara förälder till ett barn med cancer innebär sårbarhet, det är en traumatisk situation och 

en påfrestande tid. De förlorar oftast kontrollen över sin livssituation. För att kunna anpassa 

sig och hantera situationen använder de sig av olika copingstrategier. Syfte: Syftet med den 

här studien var att undersöka förhållandet mellan coping och anpassning hos föräldrar till 

cancerdrabbade barn och beskriva copingstrategier som var relaterade till bättre och sämre 

anpassning. Metodbeskrivning: Litteratursammanställning av kvantitativa empiriska studier 

publicerade efter år 1997. Undersökningsgrupperna var föräldrar till cancerdrabbade barn. 

Resultat: Religiös övertygelse och religiös tro var en positiv copingstrategi hos religiösa 

föräldrar och det var relaterat till bättre anpassning. Problemfokuserad coping och ett 

optimistiskt synsätt var associerat med bättre anpassning och emotionsfokuserad coping och 

föräldrar med sämre förutsättningar var associerat med sämre anpassning. Slutsats: Föräldrar 

till cancerdrabbade barn tycks ha bättre anpassning och livskvalitet om de använder 

problemfokuserad coping, framförallt sökande av information, religiös tro och socialt stöd. 

Emotionsfokuserad coping tycks vara relaterat till sämre anpassning och mer stress, ångest, 

depression och PTSD. 

 

Nyckelord: Cancer, Anpassning, Coping, Föräldrar, Barn 
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ABSTRACT 

Being a parent to a child with cancer means vulnerability, a traumatic situation and a stressful 

time. They often lose control over their lives. To be able to adapt and cope with the situation 

they use different coping strategies. Aim: The purpose of this study was to examine the 

relationship between coping and adjustment among parents of children and to describe coping 

strategies how where related to better and worse adjustment. Methods: Literature summary of 

quantitative empirical studies published after 1997. Study groups were parents of children 

with cancer.  Results: Religious beliefs and religious faith was a positive coping strategy 

among religious parents and it was related to better adjustment. Problem-focused coping and 

an optimistic approach was associated with better adjustment. Emotion-focused coping and 

being a parent with fewer opportunities was associated with poorer adjustment. Conclusion: 

Parents of children with cancer seem to have better adjustment and quality of life when using 

problem focused coping, mainly information seeking, religious belief and perceived social 

support. Emotion-focused coping seems to be related to poorer adjustment with increased 

parental stress, anxiety, depression and PTSD. 

 

Keywords: Cancer, Adjustment, Coping, Parents, Children 
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INTRODUKTION 

Cancer i barndomen 

Ungefär trehundra barn drabbas av cancer i Sverige årligen, vilket innebär att en ny familj 

drabbas nästan varje dag. I dag överlever ca tre av fyra barn sjukdomen. Föräldrar till barn 

som insjuknar i cancer är i stort behov av stöd från samhället och av medmänniskor. Cancer 

bland barn är vanligast i 3-4 års ålder och de vanligaste cancerformerna är leukemi, 

hjärntumörer och lymfom. De utgör mer än hälften av alla cancertyper som drabbar barn 

(Barncancerfonden, 2010). Mindre vanliga cancerformer är solida tumörer; 

muskelvävnadstumören rabdomyosarkom, skelettumörer, olika lymfkörteltumörer, 

njurtumören Wilms tumör och neuroblastom (Hagelin, 2009). Behandling mot cancer har 

blivit intensivare och tumörbehandling har blivit effektivare. Cytostatika, strålbehandling och 

operation är de klassiska behandlingsmetoderna i Sverige och en hög dos behandling av 

benmärgs/stamcellsåterföring förekommer också. Den totala behandlingstiden för akut 

lymfatisk leukemi (ALL) är omkring två år. Behandlingstiden för övriga cancersjukdomar 

pågår mellan två månader och ett år (Hagelin, 2009). Årligen drabbas tvåhundrafemtiotusen 

barn i världen av cancer. Barn som drabbas av cancer i utvecklingsländer har låg överlevnad, 

endast 5-10 procent överlever. Det beror på att tillgången till sjukvård saknas. I 

industriländerna överlever 75 procent av barn med cancer (Barncancerfonden, 2010). 

Prognos 

Överlevnaden i barncancer har under de senaste 50 åren ökat och det beror på forskning och 

införandet av multimodala behandlingar som kan kombineras, t.ex. strålning, cytostatika och 

operation. På senare tid har även benmärg och stamcellstransplantation etablerats i 

sjukvården. De senaste 10 åren har inte forskningen inom barncancer förbättrats ytterligare 

och ökat överlevnaden vid cancer behandlingen, utvecklingen har stagnerat något. Det kan 

dessvärre också förekomma komplikationer som ett led av cancer behandlingen och det är sen 

effekter hos dem som överlevt sin cancer. Cancer behandlingen kan framkalla organtoxicitet 

och sekundär malingnitet (Norga, 2011). Prognosen för överlevnad hos barn med de 

vanligaste cancersjukdomarna, akut lymfatisk leukemi (ALL), hjärntumörer och lymfom är 

övervägande hög. Men det finns avvikelser beroende på cancerformen. Överlevnaden för 

ALL i standardintensiva och mediärintensiva gruppen är relativ hög 85-90 %, sämre prognos 

är det för den hög intensiva gruppen som har 65-75 % överlevnad. Lymfom har en god 

prognos, 10- års överlevnad är 90 %. Men svåra bieffekter av behandlingen kan framkalla risk 

för sekundär cancer. Prognosen för hjärntumörer varierar, långtidsöverlevnaden är ungefär 75 
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% om cancerformerna slås ihop. Sämst prognos har hjärnstamscancer då den inte går att 

operera. Låggradiga astrocytom har bäst prognos. Meddulablsatom medför risk för 

droppmetastaser och prognosen är ca 50 % överlevnad (Henter & Björk, 2007).  

 

Coping och anpassning 

Coping är kognitiva processer som individen använder sig av för att kunna hantera 

förändringar i stressande och skrämmande situationer över tid. Begreppet coping är förknippat 

med psykologen Richard Lazarus. Begreppet föddes under 1960-70-talet då han hade ett stort 

intresse för stress och känslor vilket han också studerade själv (Lazarus, 1993). Det finns två 

olika typer av coping processer och det är, problemfokuserad coping och emotionsfokuserad 

coping. Syftet är att öka möjligheten till handling och att minska obehagliga känslor i 

situationer som upplevs stressande. Problemfokuserad coping är en aktiv strategi som används 

vid bedömning för att förändra en situation och för att försöka lösa ett problem. Det innebär 

bland annat att personen söker stöd, information, kunskap och bearbetar den stressiga 

situationen känslomässigt. Emotionsfokuserad coping är en reaktion där situationen inte 

bedöms att den kan förändras. Det är ett sätt att fly bort och undvika den obehagliga situation 

som uppkommer. Förnekande och förträngning är vanliga försvarsmekanismer som används. 

Både känslor och coping påverkar varandra. Vid oro och rädsla påverkas det fysiska 

välbefinnandet (Folkman & Lazarus, 1988). Den mest använda skalan för att synliggöra 

coping processen är att använda sig av the ”Way of coping questionnaire” där det finns åtta 

faktorer som beskriver hur individen hanterar psykisk stress. De åtta faktorerna är: 

konfrontation, självkontrollerande, söka socialt stöd, distansering, ta ansvar, positiv 

omvärdering och fly eller undvikande (Lazarus, 1993). 

 

Emotion 

Emotion är känslor som är komplexa och som beskriver vad man känner. De är organiserade 

som psykofysiologiska reaktioner i tre grundläggande delar som tillsammans reflekterar 

känslans kvalitet och intensitet. De tre grundläggande psykofysiologiska reaktionerna är 

kognitiva bedömningar, mönstrade somatiska reaktioner och impulsiva åtgärder (Folkman & 

Lazarus, 1988). 

 

Kognitiv bedömning 

Det finns två modeller av kognitiv bedömning, den primära och den sekundära. I den primära 

bedömningen frågar personen vad som står på spel och svaret medverkar till känslans 
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intensitet och kvalitet. I den sekundära bedömningen försöker man hantera problemen med 

olika copingstrategier. Frågan är vad som kan göras och vilka alternativ som kan användas för 

att bemöta situationen. Miljön kommer också att besvara de olika åtgärderna (Folkman & 

Lazarus, 1988). 

 

Socialt stöd 

Begreppet socialt stöd uppmärksammades tidigt genom en studie som genomfördes år 1897. 

Studien belyste betydelsen av social integration i samband med hälsa och välbefinnande 

genom att undersöka sambandet mellan antal självmord och avtagandet av socialt stöd från 

samhället. En försämring av socialt nätverk och social integration uppmärksammades också 

under 1920-talet vid tidpunkten för den ökande industrialismen och urbaniseringen och det 

visade negativa konsekvenser för individer. Det var först på 1970-talet som begreppet socialt 

stöd började få mera uppmärksamhet då forskare studerade olika faktorer som kunde mildra 

påföljden av negativa händelser som var stressande i livet. På 1980-talet började forskare 

granska och intressera sig för vilka aspekter av socialt stöd som gjorde skillnad hos individer 

vid hantering av stressade situationer. Det framkom genom olika studier att socialt nätverk, 

stödgrupper och andra former av stöd hade betydelse och gjorde skillnad vid hantering av 

stress. I en studie från början av 1990- talet framkom att olika typer av socialt stöd påverkade 

psykisk anpassning hos individer. För att kunna bedöma coping inriktades studien på att 

utveckla verktyg som kunde bedöma och förbättra åtgärder i form av olika stöd. Några andra 

forskare under 1990-talet betonar att behoven av socialt stöd ändras i förloppet av en kronisk 

sjukdom. De undersökte också när olika typer av stöd behövdes och vilket stöd som var bäst 

lämpat i en viss situation. För att kunna hantera diagnosen av en kronisk sjukdom var det 

viktigt att få känslomässigt stöd (Underwood, 2000). 

 

Författarna Grootenhuis och Last (1997) redovisar att föräldrar till cancer drabbade barn 

upplevde ett bra socialt stöd från familj och vänner och de kände att deras vardag 

underlättades i den svåra stunden. Andra stöd som hade betydelse och som mest användes var 

stöd från andra föräldrar i samma situation, stöd från sjukvården och stöd från sin partner. 

Mödrar var de som mest använde sig av socialt stöd och de hade också större nätverk och bäst 

kontakt med anhöriga (Grootenhuis & Last, 1997). 
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Föräldrars påfrestning och anpassning 

Föräldrar till barn som befinner sig på sjukhus upplever vistelsen som stressfylld och de är 

ständigt oroade över hälsotillståndet hos sitt barn. Det är speciellt jobbigt att hantera sina 

känslor när sitt barn genomgår behandling. Även biverkningar av behandlingen är påfrestande 

för barnet och föräldrarna. En viktig uppgift som sjuksköterskan har på en onkologisk 

avdelning för barn är att informera föräldrarna om sjukdomen. Informationen ska vara tydlig 

så att föräldrarna förstår och den ska ges fortlöpande. Föräldrar behöver också få psykiskt 

stöd och praktisk hjälp. Det är viktigt att som personal kunna kommunicera, vara lyhörd och 

ge ärlig information för att förebygga osäkerhet hos föräldrar. Personalens ansvar är att 

uppmärksamma föräldrars behov av information och stöd. När ett barn drabbas av en så svår 

sjukdom som cancer innebär det också att föräldrar tänker det värsta att sjukdomen kan leda 

till döden. Föräldrar är väldigt sårbara, det är en påfrestande tid och de förlorar 

trygghetskänslan (Hagelin, 2009). 

 

Vid ångest kan föräldrar oroa sig i förväg och de reagerar ängsligt. Symtom på ångest är oro, 

rädsla, spända och ömma muskler, sömnlöshet, rastlös och irritabel. Individen kan även få 

problem med sin matsmältning. Riskfaktorer vid ångest är en ökad risk för kardiovaskulära 

sjukdomar och dödlighet och användning av alkohol som dämpande. Depression kan också 

utlösas vid ångest. Läkemedel kan användas i behandlingen, men i första hand är det viktigt 

att identifiera omgivningsfaktorer som utlöser ångesten och bemöta individen med respekt 

och empati för ett bra omhändertagande. Kognitiv beteendeterapi kan rekommenderas vid 

ångestproblematik (Allgulander, 2008).  

De framträdande symtomen som förekommer vid depression är nedstämdhet, minskad 

livsglädje och ett minskat intresse för omgivningen. Enligt Allgulander så kan diagnos ställas 

när symtomen har pågått i några veckor och individen måste också uppvisa minst fyra andra 

symtom. De symtomen kan vara sömnstörningar, skuldkänslor, viktnedgång eller 

viktuppgång, agitation eller hämning, svaghetskänslor som förlust av energi och trötthet, 

minskad tanke- eller koncentrationsförmåga och tankar på döden. Förmågan av att fungera 

normalt och klara av saker och sig själv försämras vid depression. Allvarlig depression kan 

leda till självmord och en annan riskfaktor vid depression är förhöjd risk att få en hjärtinfarkt. 

Risken att drabbas av depression är också stor om individen tidigare har diagnostiserats för 

depression. Behandling vid depression är framförallt psykoterapi och medicinering 

(Allgulander, 2008). 
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PTSD - Posttraumatiskt stressyndrom är ett ångestsyndrom som uppkommer efter ett trauma 

och/eller efter långvarig psykisk påfrestning av en stressade händelse. Det kan vara en 

händelse som är svår att hantera och som kännas obegriplig och meningslös. Större risk för att 

drabbas av PTSD är enligt författaren Allgulander personer som tidigare har drabbats av 

trauma, psykiska problem sedan tidigare och låg nivå av kortisolinsöndring hos personen. 

PTSD är symtom på en psykisk påfrestning som inte är övergående. Symtomen som 

framförallt är framträdande är nedstämdhet, oro och sömnsvårigheter och individen 

återupplever traumat med minnesbilder. Det finns också en överdriven vaksamhet som gör att 

individen blir lättskrämd och lättirriterad och det förekommer också ilska, irritabilitet och 

koncentrationssvårigheter. Andra symtom som också är vanliga är dissociation (avskärmning, 

oberörd) och avtrubbning av emotionella reaktioner. Även skuldkänslor kan uppkomma av 

det som har inträffat. Självmordshandlingar, användning av alkohol och depression kan även 

oftast påvisas samtidigt med PTSD. I första hand vid PTSD är behandlingen kognitiv 

beteendeterapi och i andra hand medicinering (Allgulander, 2008). 

 

Föräldrar till barn med cancer upplever situationen som traumatisk och det är vanligt 

förekommande att föräldrarna får symptom på posttraumatisk stress (PTSS) under tiden för 

cancerbehandlingen. De tycker att det är jobbigt att hantera cancer diagnosen och framförallt 

att behöva se sitt barn lida av smärta. Den akuta sjukhusinläggning som blir aktuell är också 

svår att bemästra för föräldrarna. Andra stressiga situationer som uppstår är de negativa 

konsekvenserna av behandlingen och dödsfall hos andra patienter på sjukhuset. PTSS utgörs 

av påträngande tankar, undvikande beteende och fysiologisk upphetsning. Den traumatiska 

reaktionen hos föräldrar kan innebära att de uteblir vid besök och att de har svårt att ta till sig 

information från vårdpersonalen (Kasak, Boeving, Alderfer, Hwang & Reilly, 2005). 

 

Varje individ har olika förutsättningar att bemöta olika hot eller stressade situationer. De 

påverkas av egenskaper hos sig själv då det gäller motivation, hur de ser på sig själv och 

världen, vilka personliga resurser som finns att uppnå, exempelvis ekonomiska 

förutsättningar, hälsa, energi, social kompetens och förmåga till problemlösning. Bedömning 

påverkas också av vilka resurser som finns i närheten i form av socialt stöd (Folkman & 

Lazarus, 1988). 

 

Grootenhuis och Last (1997) undersökte i sin litteraturstudie föräldrars anpassning när deras 

barn fick diagnosen cancer. Anpassningsförmåga hos föräldrarna och hur de reagerade var 
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individuell. De upplevde psykisk påfrestning och en ökad känslomässig stress i form av 

depression och ångest vid diagnos och under behandling av sjukdomen. Det förekom även 

somatiska och sociala funktionsnedsättningar och sömnlöshet. I studien hittades också 

emotionella problem och höga stressnivåer 1 år efter diagnos. Pappor fick oftast diagnos 

egentlig depression och en stor del av mödrar var väldigt oroliga. Vid avslutad behandling av 

cytostatika upplevde båda föräldrarna ökad ångest. I dag överlever flera barn sin 

cancersjukdom, trots det var föräldrarna oroliga för att barnet skulle få återfall och det fanns 

oro inför framtiden. De oroade sig för bland annat infertilitet hos barnet och föräldrarna 

verkade känna sig ensamma och osäkra. Posttraumatiskt stressyndrom symtom förekom 

också. De positiva följderna av sjukdomen var att föräldrarna fick en annan syn på livet 

genom nya värderingar och attityder. Livet värderades mer och de fick en närmare 

sammanhållning i familjen och släkten och även äktenskapet stärktes. De flesta kände att 

deras partner var stödjande och de var tillfredställda i relationen, men i vissa studier hittades 

negativa konsekvenser i äktenskapet. Det framkom att i början av diagnos fick föräldrar 

äktenskapliga problem i form av ångest i äktenskapet, nedsatt sexuell lust och föräldrarna 

behövde och sökte äktenskaplig rådgivning Studien upptäckte också att mindre stress och 

bättre anpassning var associerat med optimism, humor, söka information och stöd, förstå 

barnets medicinska tillstånd och en bra familjesammanhållning. Religion och bön var också 

en copingstrategi som var associerat med bättre anpassning och som en del föräldrar använde. 

Papporna använde sig ofta mer av bön som copingtrategi än mammor och mammorna 

använde sig mera ofta av emotionsfokuserad coping och religion. Sämre anpassning var 

associerat med emotionsfokuserad coping, stress i familjen, ekonomiska problem, antalet 

sjukhusinläggningar som barnet behövde, annat barn som dog på avdelningen, mindre socialt 

stöd och förnekande. Anpassningen var framförallt relaterat till ångest och depression hos 

föräldrarna. Mammor hade en mera nära relation med barnet under sjukdomstiden då pappor 

oftast hade en skyldighet mot sitt arbete vilket gjorde att de i sin tur inte kunde vara nära sin 

familj och sitt sjuka barn jämt. Flera föräldrar hade svårt att finna mening med barncancern 

och de sökt ofta orsak till sjukdomen, vilket gjorde att de ofta skuldbelagde sig själva 

(Grootenhuis & Last, 1997). 

Några andra tidigare studier som presenteras nedan handlar om föräldrar till cancerdrabbade 

barn. I en studie från Island rapporterade både mammor och pappor till cancer drabbade barn 

sämre välbefinnande de första 6 månaderna efter cancerdiagnos hos sina barn i jämförelse 

med >6månader sedan sjukdomen diagnostiserades (Svavarsdottir, 2005). Mammor 
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rapporterade i en taiwanesisk studie högre nivåer av psykisk anpassning i alla former än 

pappor. De mest framträdande upplevelserna de två första månaderna sedan diagnos var 

ångest och missnöje mitt sitt äktenskap (Yeh, 2002). Många föräldrar i en studie upplevde att 

de hade använt sig av effektiva copingstrategier. Den mest använda copingstrategin var 

emotionsfokuserad coping. Positiva reaktioner som humor, skriva dagbok och söka stöd var 

associerad med bättre anpassning. Att fly från problemet och gömma svåra känslor var 

förknippat med sämre anpassning. Bedömning coping var relaterad till att försöka vara positiv 

och ineffektiva copingstrategier var missriktad ilska och alkoholmissbruk. En annan 

copingstrategi som var associerad med bättre anpassning var problemfokuserad coping, där 

föräldrar sökte information och var förespråkare till barnen (Miedema, Hamilton, Fortin, 

Easley & Matthews, 2010). 

I en uppföljningsstudie framkom det att det fanns riskfaktorer för psykiska problem bland 

föräldrar som hade barn som tidigare var friska men som oväntat hamnade på en pediatrisk 

intensivvårdsavdelning med akuta och livshotande tillstånd. De psykiska problemen var 

relaterade till påfrestning i stressande och emotionella situationer som uppstod oväntat. Båda 

föräldrarna rapporterade psykiska problem i form av upplevd ångest, depression och PTSD tre 

månader efter uppföljning. PTSD var associerat med undvikande coping och förekom i större 

och väsentligare utsträckning hos mammor än hos pappor. Depression och ångest förekom 

också i större omfattning hos mammor än pappor och var relaterat till passiv coping (Bronner, 

Kayser, Knoester, Bos, Last & Grootenhuis, 2009). 

Problemformulering 

Det är en svår, traumatisk och stressande situation för föräldrar när deras barn får diagnosen 

cancer. Föräldrars oro och ovisshet påverkar deras liv negativt då hela deras värld blir kaotisk 

där de förlorar kontrollen över sin livssituation (Barncancerfonden, 2010). Tidigare forskning 

har visat att föräldrar till barn med cancer drabbas av depression, ångest och sömnstörningar i 

större utsträckning än föräldrar till friska barn (Grootenhuis & Last, 1997). De behöver hitta 

copingstrategier och anpassa sig för att klara av sin vardag. Anpassning hos föräldrar till 

cancerdrabbade barn ser olika ut beroende på personlighet, vilka copingstrategier de använder 

och vilka förutsättningar de har att bemöta olika hot eller stressade situationer (Grootenhuis & 

Last, 1997).  

 

Författarna Grootenhuis och Last (1997) gjorde en litteraturöversikt om anpassning och 

coping hos föräldrar till cancerdrabbade barn mellan åren 1980-1997. Syftet med föreliggande 



  

 13 

examensuppsats är att göra en ny litteraturstudie om samma ämne med artiklar som är 

publicerade efter år 1997. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om hur föräldrar 

hanterar och anpassar sig till sin livssituation under vårdtiden när sitt barn har cancer. Det är 

viktigt att ta reda på vilka typer av copingstrategier som är relaterade till mer funktionell 

anpassning och vilka strategier som är relatera till mer problematisk anpassning. Föräldrarnas 

psykosociala tillstånd är viktigt att belysa för att kunna ge stödjande vård, en litteraturstudie 

kan ge viktig information om viken stödjande vård som föräldrar behöver i olika skeden av 

barnets cancer sjukdom. Studien kan bidra med ökad kunskap och förståelse för sambandet 

mellan coping och anpassning och vilka copingstrategier föräldrar till cancer drabbade barn 

använder sig av för att klara av vardagen. 

 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att göra en uppdaterad litteratursammanställning av 

empiriska studier publicerade efter 1997 som undersökt sambandet mellan coping och 

anpassning hos föräldrar till cancerdrabbade barn. 

 

Frågeställning 

Vilka samband finns mellan coping och anpassning hos föräldrar till cancerdrabbade barn? 

Finns det copingstrategier som är relaterade till sämre respektive bättre anpassning? 

 

METOD 

Design 

Litteraturstudie. 

 

Urval 

Empiriska studier författade på engelska och publicerade efter 1997 som undersökt sambandet 

mellan coping och anpassning hos föräldrar till cancerdrabbade barn. 

 

Tillvägagångssätt 

Vetenskapliga artiklar söktes i Uppsala universitetets databaser den 26 augusti 2010 och 10 

oktober 2010. Inkluderingskriterierna var: empiriska studier som handlar om föräldrar till 

cancerdrabbade barn, artiklar publicerade efter år 1997, artiklar skrivna på engelska, alla 

tidskrifter och artiklar med tillgång till full text. Först söktes artiklar i databasen Pubmed den 

26 augusti 2010 och det var publicerade artiklar från 1998/01/01-2010/08/26. Pubmed var 
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relevant för den här litteraturstudien då den har stor bredd, referenserna är 75  % på engelska 

och tillgången till artiklar finns online på Internet. Artiklar finns från år 1966 och framåt och 

det är framför allt vetenskapliga tidskriftsartiklar som finns i databasen (Forsberg & 

Wengström, 2008). För att utöka sökningen användes sedan databasen PsycINFO och 

CINAHL, och denna sökning av artiklar gjordes den 10 oktober 2010. I databasen PsycINFO 

söktes publicerade artiklar från år 1998- 2010 och i databasen CINAHL publicerade artiklar 

från januari 1998- oktober 2010. Sökorden som användes i databaserna Pubmed, PsycINFO 

och CINAHL var ”cancer, parents, coping, adjustment, childhood cancer, copingstrategies, 

AND”. För att avgränsa utfallet provades olika kombinationer av sökorden. Se tabell 1 för 

valda artiklar och utfall. För att granskningen och sorteringen skulle vara hanterbar 

granskades alla utfall som var upp till 100 träffar. Titel som matchade sökorden valdes till den 

första sorteringen. Gick sedan vidare och läste abstrakten. Artiklar som efter genomläsning 

ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställning och som verkade uppfylla inkluderings - 

och exkluderingskriterierna granskades vidare genom att läsa artikelns text. Efter granskning 

och genomläsning av texten exkluderades artiklar som rapporterade interventioner och de som 

inte var relevanta för frågeställningen och studiens syfte eller som inte uppfyllde inkluderings 

- och exkluderingskriterierna. Samma vetenskapliga artikel som uppkom en gång till vid ny 

databassökning eller med andra kombinationer av sökord redovisas inte i tabell 1 som vald 

artikel en gång till eftersom den redan hade valts tidigare. Totalt 14 artiklar inkluderades. En 

artikel i Google scholar valdes ut som utgångspunkt för den här litteraturstudien (Grootenhuis 

& Last, 1997). Information söktes också på barncancerfondens hemsida, aktuella läroböcker 

och böcker skrivna av författaren Lazarus söktes på BMC biblioteket i Uppsala.  

 

Etiska överväganden 

Det finns etiska överväganden vad gäller forskningsdeltagare att ta hänsyn till vid 

litteraturstudier. Alla artiklar ska redovisas och resultaten ska presenteras även de som inte 

stödjer eventuell hypotes. Författaren till den här litteraturstudien ska också vara objektiv och 

inte bara redovisa och presentera egen inställning. Eftersom studien är en 

litteratursammanställning där studier redan är genomförda finns inga känsliga personuppgifter 

som måste etikprövas. De studier som väljs ut från urvalet och de resultat som presenteras ska 

vara godkända med tillstånd från etisk kommitté eller där omsorgsfulla etiska överväganden 

har utförts (Forsberg & Wengström, 2008). 
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Sökstrategi. Tabell 1.  

Databas  Sökning Sökord Utfall Valda 

Pubmed #1 Cancer AND coping. 4420 

 

0 

Pubmed #2 Cancer AND coping AND parents. 370 

 

0 

Pubmed #3 Cancer AND parents AND adjustment. 422 

 

0 

Pubmed #4 Cancer AND parents AND coping AND 

adjustment. 

342 

 

0 

Pubmed #5 Cancer AND parents AND coping strategies. 

 

61 

 

6 

Pubmed #6 Cancer AND parents AND coping AND 

adjustment AND coping strategies. 

 

53 

 

0 

 

 
Pubmed #7 Childhood cancer AND parents AND coping. 

 

 

98 

 

3 

 

 

CINAHL #8 Cancer AND coping. 909 0 

CINAHL #9 Cancer AND parents AND adjustment. 29 3 

CINAHL #10 Cancer AND parents AND coping. 84 2 

CINAHL #11 Cancer AND parents AND coping AND 

adjustment. 

13 0 

PsycINFO(ovid) #12 Cancer AND coping. 115 0 

PsycINFO(ovid) #13 Cancer AND coping AND parents. 134 0 

PsycINFO(ovid) #14 Cancer AND parents AND adjustment.  274 0 

PsycINFO(ovid) #15 Cancer AND parents AND coping strategies. 95 0 

PsycINFO(ovid) #16 Cancer AND parents AND coping AND 

adjustment. 

203 0 

PsycINFO(ovid) #17 Cancer AND parents AND coping strategies 

AND adjustment. 

77 0 
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Bearbetning och dataanalys 

Samtliga artiklar som valdes ut genom sökstrategier granskades och analyserades vidare, både 

artiklarnas kvalitet och resultat. Etiska överväganden i de empiriska artiklarna granskades 

också. För att analysera artiklarnas kvalitet så granskades de med hjälp av Willman, Stoltz 

och Bahtsevanis (2006) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod. 

Med hjälp av 16 frågor, 9 frågor med ja och nej svar och 6 frågor med ja, nej och vet inte svar 

tilldelades poäng för varje positivt svar. Poängen räknades sedan om till procent av den totala 

poängen.  Kriterierna för graderingen av kvalitén delades in i tre grupper, Grad 1: 80-100 %, 

Grad 2: 70-79 % och Grad 3: 60-69 %. Grad 1 bedömdes som hög kvalité, Grad 2 och 3 som 

medelgod kvalité och de artiklar som tilldelades mindre än 60 % positiva svar bedömdes som 

låg kvalité. Artiklarna granskades noggrant för att bedöma kvaliteten och för att hitta 

vetenskapliga artiklar som var relevanta och matchade studiens syfte. De artiklar som 

bedömdes ha låg kvalitet och inte uppfyllde eller motsvarade kriterierna i studiens syfte och 

frågeställningar exkluderades. Artiklar som bedömdes ha hög kvalitet och medelgod kvalitet 

inkluderades och analyserades då de var relevanta för studiens syfte och frågeställningar. De 

artiklar som efter analysen inte motsvarade kriterierna exkluderades (Willman et al., 2006).
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Översiktstabell av resultatet. Tabell 2 
Författare 

År 

Land 

Syfte Antal barn, Ålder, 

Diagnos, 

Behandling/avslutad 

behandling 

Mätinstrument Antal 

deltagande 

föräldrar 

 

Huvudresultat Kvalitet 

1. 

 

Barrera, 

D’Agostino, 

Gibson, Gilbert, 

Weksberg & 

Malkin. (2004).  

 

Canada 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

psykologiskt 

anpassning hos 

mammor till barn som 

nyligen diagnostiseras 

för cancer (MCC)och 

jämföra det med 

föräldrar till barn som 

drabbats av akut 

sjukdom(MCA). 

 

 

 

 

 

 

 

n=69 i MCC gruppen 

medel ålder- 7,00 

n= 22 i MCA gruppen 

medel ålder- 6,25 

 

MCC - Blandade diagnoser, 

majoriteten akut lymfatisk 

leukemi. 

 

MCA – Mindre kirurgiska 

ingrepp. Majoriteten 

blindtarmsinflammation 

 

Pågående första behandling 

och behandling vid 

öppenvårds onkologi 

avdelning. 

  

 

Beck Depression Inventory 

(BDI). 

State-Trait Anxiety 

Inventory for Adults 

(STAI). 

Symptoms Checklist-90-

Revised (SCL90-R). 

Globel Severity Index 

(GSI) 

The Ways of Coping 

Questionnaire- Revised 

(WCQ). 

The Family Index of 

Regenerativity and 

Adaptation-General (FIRA-

G). 

Relative and Friend 

Support Index from the 

(FIRA-G) questionnaire. 

The Child Behaviour 

Checklist (CBCL) 

n= 69 mammor 

i MCC 

gruppen. 

medel ålder: 

36,66. 

 

n= 22 mammor 

i MCA 

gruppen. 

medel ålder: 

34.62. 

 

 

 

Mammor till barn med cancer rapporterade 

mer symtom på depression, hade högre 

nivåer av socialt stöd och använde sig mer 

av emotion fokuserad coping strategier än 

MCA. 

 

Emotion coping och samtidig stress och 

påfrestningar var relaterat till det sjuka 

barnets beteende och mammors psykiska 

anpassning (depression, ångest och global 

psykisk hälsa) i båda grupperna. MCC 

använde sig av mer psykisk anpassning än 

MCA. 

 

Problem fokuserad coping var associerat 

med bättre anpassning hos både MCC och 

MCA. 

 

 

 

 

Grad 2 

2. 

Cardella & 

Friedlander. 

(2004). 

 

USA 

Syftet var att undersöka 

graden av psykisk 

utmattning och 

sambandet mellan fem 

religiösa coping 

strategier och psykisk 

utmattning hos föräldrar 

till barn med cancer. 

64 % av barnen var 5-14 år. 

Diagnos: 

Blandade diagnoser. 

Majoriteten var leukemi, 

lymfom och hjärncancer. 

 

Pågående behandling, 

fullföljd behandling, 

pågående behandling av 

Coping Methods to Gain 

Control scale of the 

Religious/Spiritual Coping 

(RCOPE) scale. 

The Brief Symptom 

Inventory (BSI). 

GLobal Severity Index 

(GSI) of the Brief 

symptom. 

n=166. 

113 mammor. 

53 pappor. 

Medel ålder: 

39,7. 

Direkt förbön och aktiv religiös 

överlämnande var associerat med större 

psykisk påfrestning.  

De föräldrar som hade mindre ekonomiska 

förutsättningar rapporterade sämre psykisk 

anpassning. Mammor angav 

mer ångest än män. 

 

 

Grad 2  
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återfall och ingen 

behandling av återfall. 

3. 

Dockerty, 

Williams, 

McGee & 

Skegg. (2000). 

 

England 

Identifiera och 

utvärdera känslomässig 

hälsa och större 

emotionella problem 

hos föräldrar till barn 

med cancer. 

n=303 med cancer 

n= 303 kontrollgrupp 

 

Ålder: 

0-14 år 

Medelålder: (5,7-6,2) 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten leukemi. 

 

Nyligen diagnostiserad. 

 

 

The 12-item General 

Health Questionnaire 

(GHQ- 

12). 

The CAGE Questionnaire. 

 

The List of Threatening 

Experiences Questionnaire 

(LTE-Q). 

 

The Brief Social Support 

Questionnaire (Brief SSQ). 

 

n=303 familjer. 

 

 

Medelålder: 

(35,7-38,8) 

 

Cancergruppen rapporterade högre GHQ-12 

poäng, högre humör poäng, sämre 

emotionell hälsa och sämre copingförmåga 

än kontrollgruppen. Sämre emotionell hälsa 

var relaterat till dem som sörjde, hade dåligt 

socialt stöd och de som inte 

förvärvsarbetade. 

 

Cancergruppen rapporterade mer 

användning av föreskrivna läkemedel för 

psykisk anpassning (ångest, depression och 

nerver) än kontrollgruppen. 

Sämre socialt stöd var förenat med psykisk 

ohälsa, sämst socialt stöd hade 

cancergruppen. 

Grad 1 

4. 

Elkin, Jensen, 

McNeil, Gilbert, 

Pullen 

& McComb. 

(2007). 

 

USA 

Syftet var att undersöka 

mammor till barn med 

cancer och ta reda på 

om deras religiösa 

övertygelse och 

beteende hade samband 

med psykisk 

anpassning. 

n=27 

15 pojkar. 

12 flickor. 

Medel ålder: 12,78. 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten akut lymfatisk 

leukemi. 

 

Avslutad behandling och 

pågående behandling. 

 

 

 

 

 

Religious Belief 

Questionnaire 

Children's Depression 

Inventory (CDI)  

Religious Behavior 

Questionnaire. 

Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II). 

n=27 mammor. 

 

 

Mammor (30 %)med förhöjda och höga 

nivåer av depressiva symtom hade mindre 

religiös trosuppfattning och mindre religiöst 

beteende och de upplevde sämre 

psykologisk anpassning. Av de fyra 

mammorna som rapporterade allvarlig 

depression hade två tidigare haft problem 

med depression och en hade ingen religiös 

tillhörighet. Totalt två mammor saknade 

religiös tillhörighet. 

 

Positiv coping var associerad med hög 

religiös övertygelse och religiöst beteende. 

De fanns inga signifikanta skillnader mellan 

religiöst beteende före och efter diagnos. 

Grad 3 

5. 
Frank, Brown,  

Blount & 

Syftet var att undersöka 

skillnader i affektiva 

reaktioner,  

uppfattat socialt stöd 

Medelåldern: 7,6-7,8 år  

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser. 

Beck Depression Inventory 

(BDI) 

 

State-Trait Anxiety 

n=125  

77 mammor 

Ålder:25-53 

Prediktor för affektiva reaktioner skiljde sig 

åt bland mammor och pappor. 

 

Pappor upplevde större affektiva reaktioner 

Grad 1 
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Bunke. (2001). 

USA 

och attributionsmönster 

stilar hos mammor och 

pappor till barn med 

cancer. 

 

 

Majoriteten 

leukemi/lymfom. 

 

Pågående behandling och 

efter avslutad behandling. 

 

Inventory (STAI) 

  

Child Behavior Checklist 

(CBCL) 

  

Coping Health Inventory 

for Parents 

 

Attributional Style 

Questionnaire (ASQ) 

Medelålder: 

36,5 

 

48 Pappor 

Ålder: 24-54 

Medelålder: 

37,9 

 

 

 

som var associerade med ett uppfattat 

socialt stöd som användes mindre och där 

papporna uppvisade större depressiva 

symtom. 

 

Hos mammor var de större affektiva 

reaktionerna associerade med depressiva 

symtom. 

6. 

Fuemmeler, 

Mullins & 

Marx. (2001)  

 

USA 

Syftet var att undersöka 

allmän ångest och 

posttraumatisk stress 

hos föräldrar till barn 

med diagnosen 

hjärntumör. 

n= 19. 

11 flickor. 

8 pojkar. 

Ålder: 3-17 år. 

 

Diagnos: 

Hjärntumör, olika former. 

 

Ingen pågående behandling. 

 

Brief Symptom Inventory 

(BSI).  

Ways of Coping Checklist 

(WCCL). 

Posttraumatic Stress 

Diagnostic Scale (PDS).  

Parent's Perception 

Uncertainty in Illness Scale 

(PPUS). 

n= 28 

18 mammor. 

10 pappor. 

Ålder: 31-57 år. 

Medel 

ålder:41,5 år. 

 

Emotionsfokuserad coping (ex. undvika, fly 

bort, avståndstagande, accepterande och 

självkontroll) och upplevd osäkerhet var 

associerat med höga nivåer av både allmän 

stress och PTSS. Upplevd osäkerhet var den 

största faktorn och den tydde på 

anpassningsproblem hos föräldrarna. 

 

Föräldrarnas ålder och längre tid efter 

diagnos var associerat med lägre frekvens 

av PTSS och längre tid efter diagnos var 

relaterat till mindre symtom på allmän 

ångest. Höga nivåer av allmän stress och 

höga nivåer av PTSS rapporterades hos 

båda könen.  

Grad 1 

7. 

Greening & 

Stoppelbein. 

(2007).  

 

USA 

  

Syftet var att undersöka 

risker för psykologiska 

symptom hos föräldrar 

till barn med cancer och 

vilka copingstrategier 

som hade samband med 

bättre respektive sämre 

anpassning.  

Ålder: 6-18 år. 

Medel ålder: 7,17 år 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser. 

Majoriteten akut lymfatisk 

leukemi. 

 

Pågående behandling, färdig 

behandlad och pågående 

behandling för 

komplikationer. 

 

 

 

Socioeconomic status 

(SES). 

Beck Depression 

Inventory-II (BDI-II) 

 

Posttraumatic Stress 

Disorder Reaction Index 

(PTSD-RI) 

 

State-trait Anxiety 

Inventory-State Form 

(STAI-S) 

 

n=150 

94 % mammor 

6 % pappor 

Ålder: 23-58 år 

Medel ålder: 

40,26 år 

 

 

Missbruksproblem, undvikande coping och 

negative egen skulbeläggning hade 

samband med högre symtom på depression 

och PTSD och var relaterad till sämre 

anpassning.  

Ångestsymtom ökade användningen av 

aktiva copingstrategier (söka stöd).  

 

Föräldrar som använde sig av religiös 

coping, social support, sökte rådgivning och 

de som var optimistiska anpassade sig bättre 

och uppvisade mindre symtom på 

depression, ångest och PTSD. 

 

Grad 1 
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The Brief COPE.  

 

En prediktor som risk faktor till ångest var 

negativ egen skuldbeläggning.  

8. 

Han. (2003). 

 

USA 

Syd Korea  

 

Syftet var att undersöka 

och identifiera faktorer 

som var associerade 

med moderns 

psykosociala 

anpassning till barnets 

cancer. 

n= 200 

144 pojkar 

86 flickor 

1månad -18 år. 

 
Medel ålder: 6,98  

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten leukemi. 

 

Pågående behandling hos 

nyligen diagnostiserad och 

återfall. 

The Family Inventory of 

Life Events and Changes 

(FILE). 

A Visual Analogue Scale 

(VAS) measure of stress. 

Coping Health Inventory 

for Parents (CHIP). 

The Personal Resource 

Questionnaire (PRQ). 

Psychosocial Adjustment to 

Illness Scale (PAIS). 

n=200 

mammor. 

 
Ålder: 23 - 46 år. 

Medel ålder: 

34,7. 

Mindre användning av social support och 

sjukdom som nyligen hade diagnostiserats 

var associerat med sämre psykologisk 

anpassning. Faktorer som var relaterad till 

sämre anpassning var mer familjestress, 

mindre rapporterad hjälpsam coping och 

höga nivåer av stress. 

 

Mammor som anpassades till sitt barns 

sjukdom och använde sig av mer coping och 

flera olika copingstrategier associerades till 

bättre psykologisk anpassning. 

Grad 2 

9. 

Han, Cho, Kim 

& Kim. (2009) 

 

Syd Korea 

USA 

Granska och beskriva 

copingstrategier som 

uppfattas som mest 

användbara hos 

koreanska mödrar till 

barn med cancer. Och 

undersökt sambandet 

mellan psykisk 

utmattning och nivån på 

moderns psykosociala 

anpassning. 

n= 200 

1månad -18 år. 

 

Medel ålder: 6,9 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten leukemi. 

 

Pågående behandling. 

Coping Health Inventory 

for 

Parents (CHIP). 

Psychosocial Adjustment to 

Illness Scale (PAIS). 

A Visual Analogue Scale 

(VAS) measure of stress. 

Demographic and 

individual characteristics. 

n=200  

mammor 
Ålder: 23 - 46 år. 

Medel: 34,7. 

De mammor som var optimistiska och hade 

en positiv syn på vården och behandlingen, 

besökte sjukhuset regelbundet och hade tron 

att barnet skulle bli frisk anpassades bättre. 

 

Mer informations sökning, mer socialt stöd 

och mer integration med familjen var 

associerat med lägre psykisk stress. 

Interaktion med familjen och optimism var 

copingstrategier som hjälpte mest. Minst 

hjälpsamma copingstrategier var att arbeta 

och fokusera sig på en hobby. 

Grad 2 

10. 

Lin, Yeh & 

Mishel. (2010). 

USA  

Syftet med studien var 

att undersöka 

taiwanesiska föräldrars 

osäkerhet, coping och 

tillväxt beskrivet i en 

konceptuell modell. 

n= 226 

122 pojkar 

104 flickor 

ålder: 0-17 år  

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten akut lymfatisk 

Parental Perception of 

Uncertainty Scale (PPUS). 

Parental Coping Strategy 

Inventory (PCSI). 

39-item Growth Through 

Uncertainty Scale (GTUS). 

Revised Functional Status 

II (FSII-R) 

n=205 mammor 

ålder: 23-53 år. 

 

n= 96 pappor 

ålder: 24-54 år. 

 

Att använda sig av mer coping resulterade 

till större psykologisk tillväxt och var 

associerat till mer upplevt socialt stöd. 

 

Föräldrar rapporterade sämre psykisk 

anpassning när hälsotillståndet hos barnet 

var sämre vilket resulterade till ökad 

osäkerhet. 

Grad 3 
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leukemi. 

 

Nyligen diagnostiserad, 

pågående behandling och 

färdigbehandlad <2 år efter. 

 

 

 

State-Trait Anxiety 

Inventory State form 

(STAI-S). 

Child’s illness parameters 

and demographic variables. 

Parental characteristics. 

Kulturella övertygelser i form av att försöka 

finna andlig mening och öka den religiösa 

verksamhet var positiv på osäkerheten men 

den var inte signifikant. Copingstrategier 

som hade negativ inverkan på föräldrars 

osäkerhet var de som integrerade med 

familjen. 

 

Lägre nivåer på osäkerheten var relaterat till 

bättre upplevt stöd och bättre hälsotillstånd 

hos barnet. Osäkerheten skilde sig åt vid 

olika stadier i cancer sjukdomen. 

11. 

Lindahl Norberg  

& Boman. 

(2007). 

Sverige 

Syftet var att granska 

känslomässig stress och 

förändringar i subjektivt 

upplevd sociala stöd 

bland föräldrar till barn 

med cancer.  

Diagnoser: 

Blandade diagnoser. 

 

Två mätningar jämfördes. 

Pågående behandling 1-6 

månader efter diagnos och 

uppföljning efter avslutad 

behandling, 12- 24 månader 

efter diagnos. 

State-Trait Anxiety scale 

(STAI). 

Zung self-rating depression 

scale. 

The perceived social 

support scale. 

 

n=51 

29 mammor 

22 pappor 

Föräldrar upplevde mer depressiva symtom 

under behandling i T1 (< 6 månader sedan 

diagnos)och den var relaterad till mindre 

upplevt stöd. 

 

T2 (12- 24 månader sedan diagnos) den 

andra bedömningen rapporterade både 

mammor och pappor sämre och försämrat 

socialt stöd. 

Grad 2 

12. 

Lindahl 

Norberg, 

Lindblad & 

Boman. (2005). 

 

Sverige 

 

 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

copingstrategier och 

nivån på känslomässig 

stress hos föräldrar till 

barn som har eller har 

haft cancer. Och 

undersöka om det fanns 

skillnader i 

rapporterade 

copingstrategier hos 

föräldrar till barn med 

olika diagnoser av 

cancer och föräldrar till 

friska barn. 

Ålder: 0-21 år. 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten leukemi. 

 

Pågående eller 

framgångsrikt avslutad 

behandling. 

 

 

 

The Utrecht coping list. 

 State-Trait Anxiety scale 

(STAI). 

Zung self-rating depression 

scale. 

 

 

 

n=395 

224 mammor 

171 pappor 

Högre nivåer av depression och ångest hos 

föräldrar till barn som har cancer/ haft 

cancer rapporterades mer frekvent i 

jämförelse med referensgruppen. Mammor 

hade högre stress nivåer än pappor hos 

cancer drabbade barn. 

 

Inga signifikanta skillnader hittades vid 

användning av copingstrategier i jämförelse 

med föräldrar till friska barn eller skillnad 

mellan könen och olika cancerdiagnoser. 

Alla grupper av föräldrar rapporterade lägre 

nivåer av ångest och depression vid 

användning av aktiva problemfokuserade 

coping strategier ( målinriktad, omedelbar 

agering och reda ut) mer ofta, minskat 

undvikande beteenden och mindre passiva 

reaktionsmönster (fantasier och isolering). 

Grad 1 
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Palliativa reaktioner hade samband med 

ångest och negativa känslor (ilska och 

irritation) hade samband med ångest och 

depression hos föräldrar med barn som har 

cancer/haft cancer. 

13. 

Lindahl 

Norberg, 

Lindblad & 

Boman. (2006). 

 

Sverige 

 

Syftet var att undersöka 

sambandet mellan 

sökning av support och 

hur föräldrar uppfattade 

socialt stöd och ångest. 

Ålder: 12mån.-10 år. 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten 

leukemi/lymfom.  

 

Efter behandling, 

uppföljning. 

 

The perceived social 

support scale. 

The Utrecht coping list. 

Spielberger's State-Trait 

Anxiety scale (STAI). 

 

n= 184  

103 mammor 

Ålder: 28-68 år 

Medelålder:40 

 

81 pappor 

Ålder: 30-64 år 

Medelålder: 43 

Mammor sökte stöd i större utsträckning än 

pappor. Effekten på upplevt stöd och 

support sökning hade betydelse i resultatet 

av ångest. 

Att söka stöd som copingstrategi var 

relaterat till ångest. 

 

Sämre upplevt socialt stöd var relaterat till 

ångest hos båda föräldrarna. Det fanns inga 

signifikanta skillnader mellan könen vid 

upplevt stöd eller ångest. 

Grad 1 

14. 

Sloper. (2000). 

 

England 

Syftet var att undersöka 

nivåerna av psykisk 

utmattning hos föräldrar 

till barn med cancer vid 

två mättillfällen. 

Och granska samband 

mellan ångest och 

åtgärder, psykosociala 

resurser och 

copingstrategier. 

 

 

n= 70 

T1:46 pojkar. 

24 flickor. 

 

Ålder: 9 mån. -18 år. 

Medel ålder T1: 

 9,3 år. 

 

Diagnos: 

Blandade diagnoser, 

majoriteten 

leukemi/lymfom. 

 

Mätning: 6 månader efter 

diagnos (T1) och 12 

månader efter diagnos(T2). 

 

 

 

Parental psychological 

distress. 

Demographic variables. 

Potential stressors (Illness 

variables, Recent life 

events, Financial and 

employment problems). 

 

Psychosocial resources 

(Brief Locus of Control 

Scale,  Expression 

subscales of the Family 

Environment Scale, 

Support Network 

Satisfaction 

Scale from the Social 

Support Resources 

Measure). 

 

Stress processing variables 

(Ways of Coping, Revised 

parental appraisal). 

 

n= 126 

68 mammor 

58 pappor 

Höga nivåer av ångest rapporterades hos 

båda föräldrarna vid båda tidpunkter av 

sjukdomsfasen. 

 

Mer symtom av ångest hade samband med 

lägre nivåer av familjens sammanhållning 

och upplevd social support, en dålig egen 

förmåga att hantera sjukdomen och 

bedömning hos mammor. Hos pappor var 

ångest en prediktor på lägre nivåer av 

kognitiv bedömning,(stress och effekt) i T1 

och mindre upplevt socialt stöd och 

minskad familjesammanhållning i T2. 

Ångest hade också samband med 

arbetslöshet, dålig sysselsättning och många 

förekommande sjukhusinläggningar för 

behandlingar hos pappor. 

 

Problemlösnings strategier och en ökad 

användning av självstyrd coping (kritisera 

och skuldbelägga sig själv) var relaterat till 

högre nivåer av ångest i båda mätningarna 

hos mammorna. Hos papporna var det 

Grad 1 
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Marlowe-Crowne Social 

Desirability Scale. 

 

Illness variables. 

 

självstyrd coping i mätning två som var 

relaterad till högre nivåer av ångest 

 

Tillfredsställelse, socialt stöd, och en bra 

sammanhållning i familjen var betydande 

för båda föräldrarna och relaterade till 

mindre symtom av ångest. 

Grad 1 = 80-100 %. Grad 2 = 70-79 %. Grad 3 = 60-69 %. 
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RESULTAT 

Artiklarna som valdes ut och inkluderades presenteras i Tabell 2. 14 studier inkluderades och 

dessa hade genomförts i tre olika världsdelar; Europa, Asien och Nordamerica (se Tabell 2). 

Populationen var föräldrar till barn som hade diagnostiserats med cancer. Den vanligaste 

cancerdiagnosen hos barnen i studierna var leukemi; akut lymfatisk leukemi och akut icke-

lymfatisk leukemi- akut myeloisk leukemi var den mest framträdande gruppen. Andra 

cancerformer som barnen hade drabbats av var hjärntumörer, neuroblastom från det 

sympatiska nervsystemet, skelettumörer; osteosarkom, mjukdelssarkom; rabdomyosarkom, 

lymfomcancer; Hodgkins lymfom, och non-Hodgkins lymfom, njurtumörer; Wilms tumör, 

lungcancer, histiocyter; Langerhans cell histiocytos och germinalcellstumörer; könscell 

neoplasmer. Barnens ålder var vid diagnos mellan 1 vecka-21 år och föräldrarnas 

åldersintervall var mellan 23-68 år. I fyra av de publicerade artiklarna ingick enbart mammor. 

Alla studier som presenteras i resultatet är kvantitativa studier. 

 

Religion och coping 

Fyra artiklar undersökte sambandet mellan religion och coping, hur föräldrarna anpassade sig 

vid religiös tro och övertygelse. De föräldrar som var religiösa och hade religiös övertygelse 

och agerade utifrån sin tro anpassades sig bättre än de som saknade religiös övertygelse och 

tillhörighet (Elkin, Jensen, McNeil, Gilbert, Pullen & McComb, 2007; Greening & 

Stoppelbein, 2007). Det fanns också samband mellan höga och förhöjda nivåer av depressiva 

symtom och sämre psykologisk anpassning hos de föräldrar som uppvisade mindre religiös 

trosuppfattning och religiös förtröstan. I en artikel hos de föräldrar som var religiösa var 

direkt förbön och aktivt religiöst utövande vid cancerdiagnos hos deras barn ett resultat på att 

föräldrarna mådde dåligt psykiskt och anpassades sämre (Cardella & Friedlander, 2004). 

Föräldrar som rapporterade hög religiös övertygelse och religiöst beteende visade inte någon 

skillnad i det religiösa utövande efter att barnet blev sjukt än innan. De föräldrarna som 

använde sig av en positiv copingstrategi genom sin religiösa tro hanterade barnets sjukdom 

bättre (Elkin et al., 2007). Taiwanesiska föräldrar som upplevde osäkerhet hade kulturella 

övertygelser i sin religiösa tro. Som copingstrategi ökade de den religiösa verksamheten och 

försökte finna andlig mening. Coping med andligt innehåll och en ökad religiös verksamhet 

påverkade föräldrarnas osäkerhet positivt, även om resultatet inte visades signifikant (Lin, 

Yeh & Mishel, 2010). 
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Socialt stöd och interaktion med familjen  

Mer interaktion och en bra sammanhållning inom familjen resulterade i lägre psykisk stress 

och ångest (Han, Cho, Kim & Kim, 2009; Sloper, 2000). Mindre symtom av ångest var också 

associerat med tillfredställelse i familjen (Sloper, 2000). Familjestress påverkade de 

koreanska mödrarna till sämre anpassning (Han, 2003) och i studien hos de taiwanesiska 

föräldrarna som var osäkra på barnets möjligheter till bot och återfall i sjukdomen anpassades 

sämre då de använde sig av copingstrategier som integrerade med familjen (Lin et al., 2010). I 

en studie från Sverige visade föräldrar mer depressiva symtom i början av diagnos och under 

cancerbehandlingen de första sex månaderna i jämförelse med 12-24 månader efter diagnos. 

Depression var associerat med mindre upplevt stöd hos både mammor och pappor och efter 

12-24 månader vid den andra mätningen upplevde föräldrarna sämre och försämrat socialt 

stöd (Lindahl Norberg & Boman, 2007).  

 

Sämre förutsättningar hos föräldrar 

Av två mammor som tidigare hade haft psykiska problem rapporterades höga nivåer av 

depression efter cancerdiagnos hos sitt barn (Elkin et al., 2007). I jämförelse mellan mammor 

och pappor har det visat sig i en presenterad artikel att mammor rapporterade mer ångest än 

männen (Cardella & Friedlander, 2004) och mammor sökte mera stöd i större omfattning 

(Lindahl Norberg, Lindblad & Boman, 2006). Mindre ekonomiska förutsättningar hos 

föräldrarna hade också betydelse för sämre psykisk anpassning (Cardella & Friedlander, 

2004). Pappor som var arbetslösa och hade dålig sysselsättning och som upplevde stress i de 

många förekommande sjukhusinläggningar som barnet behövde i samband med behandling 

uppvisade ångest Föräldrar till cancerdrabbade barn hade sämre copingförmåga och sämre 

emotionell hälsa än föräldrar till barn som inte hade cancer. Sörjande föräldrar och de som 

inte förvärvsarbetade och som hade ont om socialt stöd mådde dåligt emotionellt (Dockerty, 

Williams, McGee & Skegg, 2000). En studie visade att i samband med att barnet nyligen hade 

fått diagnosen cancer upplevde mammorna sämre psykologisk anpassning (Han, 2003). 

Arbete och sysselsättning av en hobby hos de koreanska mammorna i studien från Sydkorea 

var relaterat till sämre förutsättningar till bättre anpassning. Mammorna anpassades sämre vid 

arbete och sysselsättning och det var den sämsta hjälpsamma copingstrategin (Han et al., 

2009). 
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Copingstrategier som är relaterade till bättre anpassning 

Två studier fann att problemfokuserad coping var associerat med lägre nivåer av depression 

och ångest, både hos föräldrar som hade barn med cancer och föräldrar till barn med annan 

sjukdom eller friska barn (Barrera, D’Agostino, Gibson, Gilbert, Weksberg & Malkin, 2004; 

Lindahl Norberg, Lindblad & Boman, 2005). Föräldrarna var aktiva och agerade omedelbart 

och målinriktat för att reda ut problem oftare (Lindahl Norberg et al., 2005). Att vara 

optimistisk var också relaterat till bättre anpassning (Greening & Stoppelbein, 2007; Han et 

al., 2009). Mammor som trodde att sitt barn hade förutsättningar att bli friskt och som hade en 

positiv syn på sjukvården och barnets behandling var optimistiska. Att besitta optimistisk 

synsätt tillsammans med interaktion med familjen var den copingstrategi som hjälpte mest i 

studien från Sydkorea och USA (Han et al., 2009). Mindre PTSD symtom var också 

associerat med optimism hos mammor och pappor. Båda föräldrarna som hade symtom på 

ångest ökade användningen av socialt stöd, vilket hade positiva följder av minskad ångest 

(Greening & Stoppelbein, 2007). Lägre psykisk stress och anpassning (depression, ångest och 

PTSD) rapporterades vid mindre isolering och mindre fantasier (passiva reaktioner) och 

minskat undvikande beteende (Lindahl Norberg et al., 2005). Att skuldbelägga sig själv var 

negativt och riskfaktor till ångest (Greening & Stoppelbein, 2007). Bättre psykisk anpassning 

var också förenat med de föräldrar som sökte information, (Han et al., 2009) hade mera 

socialt stöd (Han et al., 2009; Greening & Stoppelbein, 2007). och de som sökte rådgivning 

(Greening & Stoppelbein, 2007). 

 

Copingstrategier som är relaterad till sämre anpassning 

I en studie från USA var allmän stress och PTSS associerat med användning av 

emotionsfokuserad coping och upplevd osäkerhet. Anpassningsproblem hos föräldrar var den 

starkaste prediktorn för orsaken till upplevd osäkerhet. Båda föräldrarna som använde sig av 

emotionsfokuserad coping hade dålig självkontroll och de hade svårt att acceptera situationen, 

de tog avstånd, undvek och flydde bort för att hantera läget (Fummeler, Mullins & Marx, 

2001). Symtom på depression förekom mera hos de mammor som hade barn med cancer i 

jämförelse med de föräldrarna som hade en annan akut sjukdom (MCA). Mammorna i 

cancergruppen (MCC) rapporterade mera användning av emotionellfokuserad coping och i 

högre grad sökte de socialt stöd. Förekomsten av stress, påfrestning och emotionellfokuserad 

coping samtidigt var associerat med sämre psykologisk anpassning och också relaterat till det 

sjuka barnets beteende hos mammorna i båda grupperna. Sämst anpassades mammor från 

cancergruppen (Barrera et al., 2004). Greening och Stoppelbein (2007) redovisar att de 
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föräldrar som använde sig av undvikande coping, egen skuldbeläggning och de som 

missbrukade droger för att dämpa den stressande situationen uppvisade höga symtom på 

PTSD och depression (Greening & Stoppelbein, 2007). De föräldrar som i en studie använde 

sig av mindre socialt stöd anpassades sämre psykologiskt och höga nivåer av stress var en 

faktor till mindre rapporterad hjälpsam coping (Han, 2003). Mammor som i en studie hade 

svårt att hantera barnets sjukdom och den egna bedömningen upplevde mindre socialt stöd 

och var relaterat till mera symtom på ångest (Sloper, 2000). Studien som undersökte 

skillnaden hos mammor och pappor som upplevde större affektiva reaktioner (sinnesstämning 

och/eller känslomässiga yttringar) visade att papporna rapporterade större depressiva symtom 

och de använde sig av ett mindre uppfattat socialt stöd. Mammornas sinnesstämning och/eller 

känslomässiga yttringar var associerat med symtom på depression (Frank, Brown, Blount & 

Bunke, 2001). I en svensk studie var ilska och irritation (negativa känslor) relaterat till ångest 

och depression både hos föräldrar med barn som har cancer eller har haft cancer. Ångest 

uppkom också vid palliativa reaktioner (försöka koppla av, utöva annan verksamhet) (Lindahl 

Norberg et al., 2005). Författaren Sloper (2000) redovisar två resultat, en mätning 6 månader 

efter diagnos och den andra mätningen 12 månader efter diagnos. Både mammor och pappor 

rapporterade höga nivåer av ångest vid båda mätningarna. Ångest hos mammorna var 

relaterad till självstyrd coping genom att skuldbelägga och kritisera sig själv och användning 

av problemlösningsstrategier (upplevd social stöd). Mammorna hade svårt att hantera barnets 

sjukdom genom sämre självständig förmåga och ångesten var också relaterad till sämre 

sammanhållning i familjen. Ångest hos papporna 6 månader efter diagnos var relaterat till att 

de hade svårt att hantera sitt barns sjukdomssituation, de kände mindre emotionellt 

välbefinnande och att framtiden var oviss. Höga nivåer av ångest hos papporna 12 månader 

efter diagnos var associerat med självstyrd coping. De upplevde också en minskad 

familjesammanhållning och mindre socialt stöd i andra mätningen (Sloper, 2000). Studien 

som jämförde den mentala hälsan hos föräldrar till barn med cancer och föräldrar till barn från 

den allmänna befolkningen redovisade att cancergruppen rapporterade sämre psykisk ohälsa 

och sämre humör. Psykisk ohälsa var relaterat till sämre socialt stöd hos båda grupperna, 

föräldrar från cancergruppen rapporterade sämst socialt stöd. I jämförelse med 

kontrollgruppen så använde cancergruppen mera föreskrivna läkemedel vid ångest, depression 

och vid nervöst beteende (Dockerty et al., 2000). 
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DISKUSSION 

Huvudresultat 

Sinnesstämning och/eller känslomässiga uttryck har visat sig skilja sig åt beroende på om 

föräldern har varit mamma eller pappa. Mammor rapporterade mera ångest än papporna 

(Cardella & Friedlander, 2004). Valet av olika copingstrategier hos föräldrar till 

cancerdrabbade barn har visat att det fanns sämre och bättre anpassning som föräldrarna 

använde sig av. Religiös övertygelse och religiös tro var en positiv copingstrategi hos 

religiösa föräldrar och var relaterat till bättre anpassning. Problemfokuserad coping var 

associerat med bättre anpassning och emotionsfokuserad coping var associerad med sämre 

anpassning. En annan faktor som framkom var att föräldrar hade olika förutsättningar att 

handskas med sitt barns cancerdiagnos och sjukdom och att föräldrar med sämre 

förutsättningar så som arbetslöshet, tidigare psykiska problem, familjer med sämre 

ekonomiska förutsättningar, och pappors stress i samband med barnets sjukhusinläggningar 

anpassade sig sämre. Optimistiskt synsätt och upplevt socialt stöd hos föräldrarna ökade 

välbefinnandet. 

 

Resultatdiskussion  

Resultaten tyder på att det är en mycket påfrestande tid som föräldrar upplever då sitt barn får 

diagnosen cancer. Ett barn förväntas överleva sina föräldrar och det blir en chock och 

traumatisk situation som är förknippat med mycket stress och osäkerhet som föräldrarna 

måste stå ut med (Hagelin, 2009). Föräldrar har svårt att hantera barnets sjukdom och alla 

människor är individuella och hanterar situationen och reagerar olika. Folkman och Lazarus 

(1988) beskriver att traumatiska händelser upplevs olika och att det påverkas av egenskaper, 

personliga resurser, motivation och förmåga till problemlösning och framförallt vilka 

förutsättningar som finns. Tidigare studier redogjorde för att anpassning var associerat med 

personlighet, förutsättningar och vilka copingstrategier som användes (Grootenhuis & Last, 

1997). I den här studien presenteras sämre förutsättningar till anpassning hos mammor med 

tidigare psykiska problem (Elkin et al., 2007), familjer med sämre ekonomiska förutsättningar 

(Cardella & Friedlander, 2004), föräldrar som var arbetslösa (Dockerty et al., 2000; Sloper, 

2000) och pappors stress i samband med barnets sjukhusinläggningar (Sloper, 2000).   

 

Flera studier tar upp att ett sämre upplevt socialt stöd var relaterat till sämre anpassning, 

ångest, depression och mera stress (Dockerty et al., 2000; Greening & Stoppelbein, 2007; 



  

 29 

Han, 2003; Lindahl Norberg & Boman, 2007; Sloper, 2000). Att uppleva känslomässigt stöd 

är en viktig faktor för att föräldrar ska kunna hantera en stressig situation som uppstår vid en 

kronisk sjukdom (Underwood, 2000). I första hand söker oftast individen stöd från familjen 

som står en närmast. Tidigare forskning bekräftar att de flesta föräldrar kände att de fick ett 

bra stöd från familj och vänner. Det var också viktigt att söka stöd från andra, t.ex. 

sjukvårdspersonal, föräldrar i samma situation och framförallt sin partner, alla former av stöd 

var relaterat till bättre anpassning.  En förklaring till att mammor söker socialt stöd i större 

omfattning än pappor (Lindahl Norberg et al., 2006) kan möjligtvis vara att de oftast har ett 

större kontaktnät (Greening & Stoppelbein, 2007). Betydelsen av socialt stöd visar att det är 

en viktig faktor till bättre anpassning.  

 

Familjesammanhållning och äktenskap kan också stärkas då föräldrar får en annan syn på 

livet som de värderar mera vid cancer diagnos hos sitt barn (Grootenhuis & Last, 1997). 

Resultatet i den här studien visar på att familjen är en viktig resurs för att kunna hantera olika 

trauman i livet som uppkommer där bland annat föräldrarna kan stötta och finnas där för 

varandra. En bra sammanhållning i familjen är betydelsefull och föreliggande studie visar 

också att sammanhållning i familjen minskade stress och ångest (Han et al., 2009; Sloper, 

2000). Grootenhuis & Last (1997) redogör i tidigare studie att de föräldrar som stöttade sin 

partner kände tillfredsställelse med relationen. Det framkom också att ångest och depression 

var relaterat till sämre sammanhållning inom familjen (Grootenhuis & Last, 1997). Negativa 

konsekvenser så som missnöje med äktenskapet (Grootenhuis & Last, 1997; Yeh, 2002), 

äktenskaplig rådgivning och föräldrarnas nedsatta sexuella lust konstaterades hos föräldrar 

framförallt tidigt efter diagnos i tidigare forskning (Grootenhuis & Last, 1997). De närmaste 

familjemedlemmarna är viktiga som stöd för att på bästa sätt hantera anpassningen, det har 

visats i både tidigare och nuvarande forskning. Det betyder mycket för båda föräldrarna med 

en bra interaktion och sammanhållning i familjen. Vårdpersonal som möter föräldrar till 

cancerdrabbade barn bör uppmärksamma hur interaktion inom familjen ser ut och en 

konstruktiv stämning bör uppmuntras.  

 

En optimistisk syn hos föräldrar till barn med cancer kan vara svårt då bara ordet cancer är 

förknippat med dödlighet. En traumatisk händelse som cancerdiagnos hos barn för med sig 

stor påfrestning hos föräldrarna. Det är en stressad tid med mycket ovisshet (Hagelin, 2009). 

Ovisheten och sjukdomssituationen som presenteras i den här studien var relaterad till ångest 

hos pappor 6 månader efter diagnos (Sloper, 2000). Palliativa reaktioner (försöka koppla av, 
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utöva annan verksamhet) var förenat med ångest i en svensk studie (Lindahl Norberg et al., 

2005). Ett optimistiskt synsätt har visat sig vara relaterat till bättre anpassning (Greening & 

Stoppelbein, 2007; Han et al., 2009). Både mammor och pappor rapporterade mindre symtom 

på PTSD när de var optimistiska (Greening & Stoppelbein, 2007). Mammor som i den här 

studien hade en positiv syn på sjukvården och behandlingen och som trodde att sitt barn hade 

förutsättningar till att bli friska var optimistiska (Han et al., 2009). Detta är i linje med tidigare 

forskning som visat att optimism är förknippat med bättre anpassning och mindre stress 

(Grootenhuis & Last, 1997). Som vårdpersonal är det viktigt att stötta föräldrarna till att 

försöka vara optimistiska trots den stora påfrestningen och ovissheten då ett optimistiskt 

synsätt ökar välbefinnandet hos föräldrarna.  

 

När ett barn får diagnosen cancer är familjen i stort behov av information från 

sjukvårdspersonalen då de ofta har lite kännedom om sjukdomen. Sjuksköterskan har en 

viktig funktion, föräldrar behöver få tydlig och fortlöpande information för att minska deras 

osäkerhet (Hagelin, 2009). Informationssökande som problemfokuserad coping strategi 

resulterade i den här studien att föräldrar upplevde mindre ångest och de uppvisade lägre 

nivåer av depression (Barrera et al., 2004). Det kan också vara svårt att förstå och finna 

mening med sjukdomen cancer. Många föräldrar i tidigare studier har rapporterat att de ofta 

lägger skulden på sig själva och de grubblar på orsaken till att ens barn fått diagnosen cancer 

(Grootenhuis & Last, 1997). Egen skuldbeläggning som presenteras här var associerad med 

höga nivåer av depression och PTSD (Greening & Stoppelbein, 2007). Trots större 

överlevnad idag vid barncancer oroar sig många föräldrar hela tiden, bland annat oroar de sig 

för återfall och infertilitet som konsekvens av behandlingen (Grootenhuis & Last, 1997.). Den 

traumatiska reaktionen hos föräldrar har visats i tidigare studier att information från 

vårdpersonal är svår att ta till sig vid psykisk påfrestning, även uteblivna besök kan uppstå 

(Kasak et al., 2005). Själva sjukhusvistelsen är i synnerlighet mycket stressfylld, oro över 

hälsotillståndet finns och föräldrarna tycker att det är speciellt jobbigt att hantera situationen 

under cancer behandlingen (Hagelin, 2009). Det har visat sig i studien att föräldrarna uppvisar 

mera depressiva symtom under cancerbehandlingen och särskilt i början av diagnosen. 

Depressionen var associerat med mindre upplevt stöd (Lindahl Norberg & Boman, 2007). 

Pappor uppvisade sämre anpassning med symtom på ångest vid barnets många 

sjukhusinläggningar (Sloper, 2000). Som vårdpersonal är det viktigt att ge tydlig information 

flera gånger och bemöta föräldrarna på ett empatiskt sätt då psykisk påfrestning försvårar 

deras förmåga att inta information och försämrar välbefinnandet.  
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Betydelsen av religion har visat sig att föräldrar med en religiös övertygelse och religiös tro 

klarade psykisk anpassning bättre än de som inte hade en religiös tro eller övertygelse. Sämre 

anpassning var associerat med förhöjda och höga nivåer av depression (Cardella & 

Friedlander, 2004). Föräldrar från en österländsk kultur med en religiös tro accepterar 

osäkerheten mera då de uppfattar det som en naturlig del av livet vid processen av barnets 

cancer sjukdom. I studien från Taiwan var osäkerheten hos föräldrarna relaterat till psykisk 

påfrestning. Trots att föräldrarna upplevde en osäkerhet under sjukdomstiden försökte de ha 

en positiv syn med hjälp av copingstrategier med andlig innebörd (Lin et al., 2010). Valet att 

använda sig av religiös utövning var relaterat till bättre anpassning (Elkin et al., 2007; 

Greening & Stoppelbein, 2007). Dock fann man i en studie att en ökad religiös utövning var 

en faktor till ångestsymtom hos föräldrarna (Lin et al., 2010) och att en direkt förbön och 

aktivt religiöst utövande hos religiösa föräldrar var associerat med sämre psykisk anpassning 

(Cardella & Friedlander, 2004). I tidigare studier har det också framkommit att religion och 

bön var en positiv copingstrategi som var relaterat till bra anpassning hos religiösa föräldrar 

(Grootenhuis & Last, 1997). Sammanfattningsvis kan sägas att det finns stöd för att religion 

som copingstrategi kan vara associerat med bättre anpassning. 

 

Det kan vara en lätt utväg för föräldrar att ta till användning av alkohol för att dämpa smärtan 

och ångesten som uppstår vid cancer diagnos hos sitt barn. De kanske inte orkar hantera den 

traumatiska situationen och de kanske inte har resurser för att ta i tur med sina känslor. För 

föräldrarna är det ett sätt att försöka fly bort och undvika situationen.  Föräldrar har oftast 

också svårt att förstå varför barnet får cancer och de funderar om de har någon egen skuld till 

barnets sjukdom. Föräldrar i föreliggande studier uppvisade höga symtom på depression och 

PTSD och det var förenat med användandet av droger, undvikande coping och egen 

skuldbeläggning (Greening & Stoppelbein, 2007). Användning av alkohol eller andra droger 

kan antas vara en varningssignal till sämre anpassning. Insatser bör sättas in tidigt så inte 

situationen blir värre. Även tidigare forskning har funnit alkohol associerat med sämre 

anpassning (Grootenhuis & Last, 1997).  

 

Med tanke på de allvarliga konsekvenserna som kan uppstå vid ångest, depression och PTSD 

är det viktigt för vårdpersonal att ha kunskap för att tidigt kunna uppmärksamma tecken på 

psykiska symtom och stress för att kunna förebygga och sätta in resurser hos föräldrarna till 

barn som har drabbats av cancer (Allgulander, 2008). Om vårdpersonal har kunskap om att 
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patienter med tidigare diagnos av depression eller trauma har en ökad risk för ny depression 

vid en traumatisk händelse kan de på ett tidigt stadium observera tecken på föräldrarnas 

beteende och symtom och sätta in resurser vid behov (Allgulander, 2008). Föräldrar som 

använde sig av emotionsfokuserad coping anpassades sämre, de undvek situationen, flydde 

bort, tog avstånd och hade svårare att hantera situationen. Coping med sämre anpassning var 

associerat med stress, osäkerhet, ångest, depression och PTSD (Dockerty et al., 2000; 

Fummeler et al., 2001; Lindahl Norberg et al., 2005; Sloper, 2000). Tidigare studier har också 

visat att emotionsfokuserad coping var en copingstrategi som användes mera och den var 

relaterad till sämre anpassning hos föräldrarna (Grootenhuis & Last, 1997; Miedema et al., 

2010). Problemfokuserad coping som är en aktiv strategi (Folkman & Lazarus, 1988) var 

associerat med bättre anpassning. Föräldrarna sökte information och kunskap om sjukdomen 

och upplevde socialt stöd (Grootenhuis & Last, 1997; Miedema et al., 2010). Det är en viktig 

uppgift att som sjuksköterska uppmärksamma föräldrars psykiska anpassning och hjälpa dem 

att använda konstruktiv coping. 

 

Metoddiskussion 

Artiklar söktes i Uppsala universitetets databaser. Pubmed, PsycINFO och CINAHL hade en 

stor bredd tillsammans och de ansågs vara relevanta för den här studien. Olika sökord 

användes i olika kombinationer och flera av artiklarna påträffades flera gånger i de olika 

databaserna. Det är också därför inga utvalda artiklar redovisas från databasen 

PsycINFO(ovid). Interventionsstudier kunde ha ökat antalet artiklar i analysen, men i den här 

studien uteslöts de då syftet var att bara undersöka föräldrars coping och anpassning. Det kan 

vara en nackdel att som ensam granskare till materialet tolka och värdera artiklarnas innehåll 

och kvalitet då minst två oberoende granskare ger större tyngd för arbetet då de kan presentera 

sina tolkningar tillsammans. Ett annat problem som kan uppstå vid granskning och 

poängsättning i bedömningsprotokollet är att undervärdera eller övervärdera en del faktorer 

(Willman et al., 2006). Tillförlitligheten bedöms som större vid stora undersökningsgrupper, 

de flesta artiklarna representerades av stora grupper i den här studien. Tre artiklar hade mindre 

än 52 stycken i undersökningsgruppen.  Fyra av artiklarna som presenteras i studien 

representeras bara av mammor och majoriteten av undersökningsgruppen i alla studier var 

också mammor. Så underlaget i det här arbetet bedömde mera mammors anpassning och 

coping än pappors. 
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Kliniska implikationer 

Resultaten kan vara en vägledning för sjuksköterskor i barnonkologisk verksamhet där 

åtgärder kan vidtas för att minska den psykiska påfrestningen hos föräldrarna. Socialt stöd och 

information har visats som en viktig faktor till bättre anpassning. Föräldrarna upplever 

framförallt sämre anpassning tidigt efter diagnos och vid behandling. Det är därför viktigt att 

som sjukvårdspersonal uppmärksamma tecken på symtom för att kunna sätta in resurser och 

åtgärder tidigt. Men det förkommer också att föräldrar upplever ett minskat stöd och sämre 

anpassning senare under sjukdomstiden och efter behandling. Därför är det viktigt att inte 

glömma bort föräldrarnas psykiska anpassning då sena symtom ofta uppkommer längre tid 

efter diagnos. Att erbjuda uppföljningssamtal hos föräldrar till barn med cancer kan vara en 

möjlig insats att tänka på hos sjuksköterskor. 

 

Förslag till fortsatta studier  

Framtida studier bör inrikta sig på att få med flera pappor som undersökningsgrupp, då 

mammor i den här studien var överrepresenterade. Resultatet kan vara svårt att jämföras 

mellan mammor och pappor då papporna var varit färre. Det skulle också vara intressant med 

studier som undersöker om det finns några skillnader i anpassning och coping hos föräldrar i 

jämförelse mellan olika cancer diagnoser hos barnet. Det kan vara svårt att på ett 

samstämmigt och övergripande sätt presentera faktorer som är gemensamma hos föräldrarna i 

olika studier då diagnoserna skiljer sig åt och föräldrarna möjligtvis kan reagera olika 

beroende på diagnos och prognos. Resultatet kan också skilja sig åt beroende på 

behandlingslängden och hur många sjukhusinläggningar som barnet behöver och de 

konsekvenser som blir av behandlingen. Framtida forskning bör också inrikta sig mer på att 

undersöka olikheterna vid anpassning och coping hos föräldrar till cancerdrabbade barn så 

vårdpersonal också får kunskap om skillnader i anpassning och coping vid olika diagnoser. 

Det kan antas att barn som har sämre förutsättningar för överlevnad och längre 

behandligslängd kan påverka föräldrarna sämre än barn med bättre förutsättningar. Det finns 

även ett behov av fler studier som undersöker föräldrar till cancerdrabbade barn som får 

återfall.  

 

Slutsats 

Problemfokuserad coping tycks vara en bra copingstrategi som föräldrar bör använda sig av i 

första hand då föräldrar upplever en bättre anpassning och ett ökat välbefinnande än när de 

använder sig av emotionsfokuserad coping, vilket tycks vara relaterat till sämre anpassning. 
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Resultaten ligger i linje med tidigare forskning vad gäller förhållandet mellan coping och 

anpassning. Religion som coping och socialt stöd har visats sig vara en viktig faktor till bättre 

anpassning. En annan aspekt som bör tas hänsyn till är att artiklarna skildrar olika kulturer 

och världsdelar och att val av copingstrategi kan skilja sig åt.  
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