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SAMMANFATTNING   

Bakgrund: I Sverige insjuknar cirka 300 barn årligen i olika typer av cancer och av dessa 

botas cirka 80 procent. Cancerdrabbade barns psykiska hälsa påverkas till följd av den tuffa 

behandlingen och de upplever sig ha sämre självkänsla. Barn är beroende av sina föräldrar 

under sjukdom och behandling. Föräldrar till cancerdrabbade barn tar ett stort 

omvårdnadsansvar för barnen och upplever en hög stressnivå Syfte: Att undersöka hur 

cancerdrabbade barn och deras föräldrar psykiskt hanterar cancersjukdomen under 

sjukdomstid, vårdtid och vardagsliv.   

Metod: En kvalitativ studie baserad på sju självbiografier av cancerdrabbade barns och 

föräldrars upplevelser av att få diagnos, sjukdom och behandling. Självbiografierna 

analyserades med en kvalitativ manifest innehållsanalys.   

Resultat: Resultatet visar att både barn och föräldrar påverkas psykiskt mycket negativt av 

diagnos och behandling. Cancerdrabbade barn drabbas av dålig självkänsla och upplever 

orättvisa för att de drabbats av cancer. Föräldrar blir mycket oroliga, stressade och åsidosätter 



 

livet vid sidan av sitt drabbade barn. De upplever skuld för att barnet har drabbats av cancer.  

Slutsats: Goda relationer inom familjen, stöd från vänner och gott bemötande från 

vårdpersonalen reducerar risken för att cancerdrabbade barn och föräldrar ska må psykiskt 

dåligt under barnets behandlingstid.     
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INLEDNING   

Allvarlig sjukdom såsom cancer förknippas ofta med ålderdom men vad händer när barn och 

unga drabbas av cancer? Vad händer psykologiskt när barn drabbas av cancer och hur 

påverkas deras föräldrar? Författarnas utgångspunkt är att undersöka de psykologiska 

aspekterna för överlevande barn och deras föräldrar. Författarna till studien har inga egna 

erfarenheter av barn med cancer eller av föräldrar som har ett cancerdrabbat barn. Detta är 

dock ett ämne som berör och som författarna är intresserade att få kunskap om. Den kunskap 

som förvärvas kan komma till användning i sjuksköterskerollen för bättre förståelse för barn 

med cancer och deras föräldrar samt till bättre bemötande och vård. Det finns mycket 

forskning kring barn med cancer ur olika perspektiv men inte många studier som lyfter upp 

både barns och föräldrars perspektiv. Barn är egna individer men de är beroende av sina 

föräldrar. Ett stort vårdansvar ligger hos föräldrarna och de påverkas av att behöva se och 

uppleva den sjukdom och behandling som barnet blir utsatt för. Att undersöka både barn och 

föräldrars livsvärld ger mening i ett vårdvetenskapligt perspektiv, då de drabbas av 

sjukdomen i sitt liv på olika sätt. Vid ökad kännedom om de cancerdrabbade barnens och 

deras föräldrars psykiska hälsa, skulle sjuksköterskan kunna arbeta förebyggande mot 

psykisk ohälsa hos barnen och föräldrarna.    

   

BAKGRUND    

Enligt FN:s barnkonvention är definitionen på barn fram till dess att han eller hon fyller 18 år 

(Unicef.se). I Sverige får årligen cirka 300 barn olika cancerdiagnoser. Idag botas minst 80 % 

av dessa, vilket är en stor förändring jämfört med år 1970, då endast några få kunde botas och 

det var hög mortalitet (Björk, 2009). Under 1970 talet vårdades cancerdrabbade barn på 

allmänna vuxendelningar. Det fanns ingen specifik onkologisk vårdavdelning för barnen och 

de skulle inte få veta något om sin sjukdom för att besparas psykiskt lidande. Barnläkaren, 

Ildikò Màrky och hennes kollegor var bland de första i Sverige som insåg att barnen kände till 

och förstod allvaret med sjukdomen. Hon och hennes kollegor började därmed prata mer med 

barnen om deras känslor och upplevelser (Hernvall & Byström, 2011). Det var också i början 

av 1970-talet som amerikanska behandlingsprotokoll kom till Sverige med metoder som 

cytostatika och strålbehandling. Innan dess behandlades endast barnens symtom (Enskär, 

1999). Svenska barncancerregistret infördes 1984 med registrering av barn i Sverige som 

insjuknar i cancer och blir botade, dels för rapport av statistik och dels för underlag gällande 

förbättring av framtida behandling (Gustafsson, Kogner & Heyman (2013).    
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Barn i åldrarna 1-3 och 10-14 år är de som i högre grad drabbats av cancer. Leukemier och 

hjärntumörer utgör cirka hälften av alla tumörsjukdomar hos barn. Hjärntumör, som omfattar 

cirka 25% av alla barncancerfall, innebär att barnet har en växande tumör i hjärnan med ett 

ökat intrakraniellt tryck. Cancertypen leukemi, som omfattar 25% av barncancerfallen, 

innebär att det i benmärgen sker en överproduktion av blodkroppar. Andra cancerformer är 

neuroblastom som bildas i det sympatiska nervsystemet och uppträder på binjurarna eller 

ryggraden. Sarkom är en tumörsjukdom som uppstår i skelettet, musklerna, senorna eller 

bindväv och Wilms tumör, som drabbar njurarna, är den cancerform som vanligast 

förekommer hos barn under 6 år. Gemensamt för de drabbade är att de är infektionskänsliga, 

däremot varierar symptomen beroende på cancerform (Björk, 2009).    

Föräldrar till cancerdrabbade barn är i hög grad närvarande vid barnets behandling, vilken kan 

pågå under flera år. Det finns risk att barnet drabbas av återfall efter avslutad behandling och 

återkommande besök på sjukhuset blir därför nödvändiga ytterligare några år (Björk, 2015). 

Barn och föräldrar har olika psykologiska behov under den här tiden. Barn behöver till 

exempel trygghet från föräldrar och få uttrycka sin oro samt få en förståelse för vad som 

händer. Föräldrar kan uppleva en osäkerhet i vad som ska hända på sjukhuset och bli rädda 

för att känna sig bedömda i sin föräldraroll. Föräldrarna är i behov av god kommunikation 

med personal och familj samt kunna känna en trygghet från personalens sida (Hallström, 

2015).    

  

Definition på psykisk hälsa innebär ett mentalt tillstånd av välbefinnande, där individen 

har tillgång till sina inre resurser till att klara av påfrestningar och möjligheter samt känna 

mening med livet (www.euro.who.int). Psykisk ohälsa innebär att välbefinnandet störs 

och påverkar det dagliga livet, något som kan uppstå när miljön och livssituationen 

förändras. Vid ett tillstånd av psykisk ohälsa behöver individen stöd från omgivningen och 

vården (Socialstyrelsen, 2013).       

  

Cancerdrabbade barns psykiska hälsa   

Tidigare forskning har visat att psykiska och psykosociala besvär hos barn är vanliga under 

behandling men att en minskning ses för de flesta patienter efter behandling. Dock upplever 

15-30 procent fortsatta svårigheter (Forinder & Posse, 2008). Cancerbehandlingen har 

utvecklats sedan 1990-talet. Däremot har cancerdrabbade barn på 1990-talet, som idag är 

vuxna, många kvarstående fysiska skador. Dessa kan undvikas idag, till exempel genom 
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förbättrad cytostatikabehandling, som minskar skadlig påverkan på njurarna, hjärtat och 

reproduktionsorganen. Att fler barn överlever har också att göra med att barn med cancer 

upptäcks och diagnostiseras snabbare. Forskning gällande omhändertagande av 

cancerdrabbade barn tillkom på 2000-talet med målet att under och efter behandling ge 

barnet möjlighet att leva det liv han eller hon önskar efter behandling, utan problem från den 

fysiska och psykiska kroppen. Omhändertagande av barnens familj ingick också i denna 

forskning (Björk, 2009).    

  

Cancerdrabbade barn påverkas psykiskt och har sämre skolresultat än sina skolkamrater 

(Eilertsen, Rannestad, Indredavik & Vik, 2011). På grund av infektionskänsligheten 

behandlingsprocessen och biverkningarna blir en vanlig följd att barnen får gå om ett år i 

skolan. Barnen har inte energi och tillfällen nog att orka med skolan och studietakten. En 

annan konsekvens av cancerdiagnos och behandling är känslan av att vara annorlunda, till 

exempel kan behandlingar orsaka biverkningar såsom förlust av hår, kortväxt, viktuppgång, 

infertilitet och sterilitet. Barnen kan förlora kontakten med vänner och känna sig helt 

beroende av sina föräldrar (Forinder & Posse, 2008).   

  

Självkänsla påverkas av sjukdom och kan förklaras som de känslor personen har om sig själv 

(Dahlberg & Segesten, 2010). Dålig självkänsla är ett av de stora områden som barn med 

cancer brottas med och som påverkar livskvaliteten. Dålig självkänsla beror på barnens egna 

uppfattningar om och förhållande till sin förändrade kropp. Kroppsuppfattningen medför att 

cancerdrabbade barn kan uppleva skam och då isolerar sig från andra människor, vilket även 

kan göra att de förlorar kontakt med vänner och klasskamrater. Livet förändras och många av 

barnen mognar snabbt. Mognaden beror på att barnen umgås mycket med vuxna och får utstå 

lidande i sjukdomen och behandlingen. Mognad kan innebära att barnet får insikter om livet 

och har existentiella tankar (Forinder & Posse, 2008).    

  

Föräldrars psykiska hälsa   

Bland föräldrarna rapporterades att 21-40% drabbades av posttraumatisk stressymptom efter 

barnens avslutade cancerbehandling. Forskningen visar föräldrarnas behov av att få prata och 

bearbeta sina känslor och upplevelser under behandlingstiden.  

Föräldrar visar högre stressnivåer än barnen, speciellt när barnet drabbats av leukemi eller 

hjärntumör (Eilertsen et.al, 2011). Det förekommer att föräldrar skiljer sig under tiden för 

barnens behandling. Enligt en studie skilde sig 60% av föräldrarna i samband med barnens 
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sjukdom (Forinder & Posse, 2008).  Föräldrar känner en viss skuld till att barnet drabbats av 

cancer och känner ett ansvar att själva ta reda på behandling och orsakerna till sjukdomen 

(Matteo, & Pierluigi, 2008). Vad som orsakar cancer hos barn och ungdomar är mindre känt. 

Kemiska ämnen, radioaktiv strålning och ärftlighet kan vara orsaker till vissa cancerformer. 

Precis som hos vuxna är den patologiska förklaringen att det sker en förändring i arvsmassan 

(DNA), vilket leder till utveckling av cancerceller. Däremot vet läkare om orsaken till de 

flesta cancersjukdomar hos vuxna, då det kan förklaras av till exempel hög ålder, 

livsstilsfaktorer och tobak (Björk, 2009).  

TEORETISK REFERENSRAM    

Författarna ämnar undersöka erfarenheter av att vara cancerdrabbad barnpatient och förälder 

till ett cancerdrabbat barn. Studien utgår från ett vårdvetenskapligt perspektiv med fokus på 

förståelse och tolkning (Birkler, 2008, s. 100). Genom att granska självbiografier uppnås 

kunskap av andras erfarenheter. Biografistudien kommer att diskutera de vårdvetenskapliga 

begreppen: Livsvärld, hälsa, välbefinnande, levd kropp, lidande och delaktighet.   

Livsvärld   

Livsvärlden är unik för var och en samt det medel som vi förstår oss själva med. Familj och 

vänner är en del av patientens livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet livsvärld är 

en utökning av patientperspektivet och innebär fokus på tankar och erfarenheter om hälsa och 

välbefinnande för den unika människan. Patientperspektiv innefattar patienters upplevelser 

av att känna sig frisk och sjuk. Vid sjukdom kan kroppen förändras och detta påverkar 

livsvärlden för patienten. Miljön och omvårdnaden är då viktig för att möjliggöra känslan av 

hälsa och välbefinnande (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014).  

Patienten är mer än sin sjukdom och med livsvärldsteoretisk utgångspunkt gäller det att se 

helhetsperspektivet.  För att kunna inta ett patientperspektiv behöver sjuksköterskan kunna 

förstå patientens och de närståendes behov och önskningar. För att sjuksköterskan ska 

underlätta för de drabbade att leva ett liv i hälsa, behöver först patienternas livsvärld beaktas 

och förstås utifrån deras upplevelser. Förutsättningar skapas då för bättre vård och delaktighet 

genom att lyssna och se patienten (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014).  

  

Livsvärlden kan förstås som världen såsom den unika människan erfar världen och genom 

livsvärlden utspelar sig lidande, sjukdom och välbefinnande. Livsvärlden präglas av tid och 

rum och är högst personlig för var och en. En aspekt av tid och rum för patienter och 
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närstående kan utspela sig är på sjukhuset vilket för somliga kan kännas trivsamt och 

plågsamt för andra. Väntan i en vecka på en undersökning kan ge oroliga tankar för vissa men 

samtidigt medföra något positivt i form av klarhet över ett besked samt meningsfullhet. Att 

som sjuksköterska beakta vardagslivets betydelse, se helhetsperspektivet och väga in tid och 

rum i sammanhanget är att ha en livsvärldsteoretisk utgångspunkt (Dahlberg  

& Segesten, 2010). Livsvärlden hos cancerdrabbade barn och deras föräldrar skiljer sig åt. 

Föräldrar upplever mer oro och stress rörande sina barns framtid än vad barnen själva gör. 

Barnens livsvärld berörs av de psykosociala faktorerna såsom skola och vänner vilket är mest 

betydelsefullt för dem (Eilertsen et al. 2011).      

Hälsa   

Definition på hälsa enligt WHO är: "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande" (WHO, 2011). Detta är dock omtvistat och snarare ett ideal än verklighet. 

Hälsa kan förstås som en känsla av balans i relationer till medmänniskor och livet i 

allmänhet (Dahlberg & Segesten, 2010). Fenomenet hopp är relaterat till hälsa, då 

människan kan se en ljusare framtid i upplevelse av hopp. Att tala positivt om morgondagen 

och att det finns hopp av liv efter lidande, ger en bättre hälsa än att tänka och tala negativt. 

Hälsa är att ha människor runt omkring patienten mår bra av och som ger livet mening 

(Willman, 2014). Att få vara med kompisar och få vara i sociala sammanhang är något som 

barn önskat och visat sig må bra av. Deras självständighet är viktig för dem samtidigt som de 

behöver sina föräldrar. För föräldrarna visar sig hälsa när de får vara i bra och stöttande 

relationer (Forinder & Posse, 2008).   

Välbefinnande   

Upplevelse av hälsa innebär en generell upplevelse av välbefinnande. Möjligheterna att kunna 

genomföra aktiviteter och annat som ger välbefinnande. Detta kan ske trots allvarlig sjukdom.  

Upplevelse av hälsa kan dock inte ge en känsla av att kunna genomföra sådant som är 

betydelsefullt (Eriksson, 1994). Det finns resurser att vidta hos patienten för bättre 

välbefinnande, till exempel att stärka självkänslan. Barn och ungdomar med cancer behöver, 

såsom friska barn leva i nuet med lek och andra aktiviteter. För föräldrar och barn är vårdande 

insatser som bidrar till meningsskapande och delaktighet viktigt för välbefinnandet (Dahlberg 

& Segesten, 2010). Välbefinnande i vårdvetenskapligt perspektiv innebär möjlighet att må bra 

och leva det liv man vill samt genomföra små och stora livsprojekt  (Eriksson, 1994).   
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Levd kropp   

Den fysiska kroppen är navet kring vilken livsvärlden rör sig men i ett vårdvetenskapligt 

sammanhang är kroppen mer än bara en biologisk tingest. Den levda kroppen förstås som 

subjektiv samt fylld av känslor, minnen, erfarenheter, upplevelser, tankar och visdom. Den 

levda kroppen är både meningsbärande och meningsskapande. Genom detta perspektiv kan 

helheten ses då det fysiska, psykiska, existentiella och andliga inte kan särskiljas. En fysisk 

skada vid sjukdom kan därmed påverka tillgången till världen, livet och existensen (Dahlberg 

& Segesten, 2010).     

Lidande   

Att leva med en långvarig sjukdom är svårhanterligt för både patient och anhöriga. Att vara 

patient är i innebördens mening, den som lider och uthärdar lidandet. I lidandet uppkommer 

de existentiella tankeprocesserna och tankar om livet och döden (Eriksson, 1994). Lidande 

hos en människa kan förstås genom ett inifrånperspektiv med fokus på de enskilda 

människans upplevelse av sin tillvaro, hälsa, sjukdom och behandling. Lidande kan uppstå 

plötsligt och är inget som individen alltid kan påverka. Lidande kan också vara självmedvetet 

genom destruktiva tankar och beteenden (Wiklund, 2009).  Det finns olika innebörder i 

begreppet lidande såsom sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande har 

både fysisk och psykisk inverkan. Fysisk smärta i samband med sjukdom fokuseras ofta till en 

del av kroppen vilket försvårar människans möjligheter till att bemästra lidandet. Fysiskt 

lidande kan vara outhärdligt och bryta ner människans andliga och själsliga liv. Psykiskt 

lidande är upplevelser av förnedring, skam och skuld i relation till sjukdomen eller 

behandling (Eriksson, 1994).   

Vårdlidande kan uppstå vid icke-vård där till exempel ett dåligt bemötande kan få till följd att 

en utsatt patient inte känner sig sedd och värd den vård han eller hon förtjänar. Patienten kan 

uppleva sig utestängd och odelaktig i de egna hälsoprocesserna och vården (Dahlberg & 

Segesten, 2010).    

Livslidande berör det liv som människan lever och hanterar i vardagen. Livslidande kan se 

olika ut beroende på var i livscykeln människan befinner sig och vad människan har drabbats 

av. Sjukdom är ett livslidande som berör hela människans livssituation, människans existens 

och chanserna att fullfölja uppdrag i livet. Vardagen och det självklara rubbas och tas mer 

eller mindre ifrån människan. Livslidande kan innebära att inte orka där situationen verkar 

hopplöst. Människan kan uppleva avsaknad av värde och uppgift i livet. Rädsla och förtvivlan 

men även känsla av vilja och kamp för livet hör till livslidandet. Inom barnsjukvården visar 
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sig livslidande genom att föräldrar ofta upplever skam och skuld över att ha orsakat barnet 

sjukdom, otillräcklig vård och lidande (Eriksson, 1994). Cancersjukdom och behandling 

berövar barnet psykiskt lidande då detta ofta begränsar barnets lek, aktivitet och sociala 

umgänge. Både barn och föräldrar upplever ovisshet i behandlingsprocessen vilket innebär 

livslidande (Einberg et al. 2015).   

Delaktighet   

Patientens delaktighet i egna vård- och hälsoprocesser är viktigt för att resultatet av vården 

ska bli så bra och säkert som möjligt. Även om patienterna har hamnat i en situation som 

medför mer eller mindre grad av hjälplöshet är de fortfarande herrar över sina egna liv. Med 

delaktighet som utgångspunkt kan vårdpersonalen tillmötesgå de etiska kraven och via ett 

möte med patienten få reda på patientens upplevelse och erfarenhet av sjukdomen 

(Dahlberg, 2010). Måttet av patientens delaktighet beror bland annat på ålder och 

utbildningsnivå. Delaktigheten kan främjas om patienten får kunskap och information om 

behandling och egna resurser (Eldh, 2014). Av riktlinjer för barns delaktighet i vården, 

framgår att barn och föräldrar ska få information på ett anpassat sätt till barnets ålder. De ska 

få vara delaktiga i beslut som rör deras hälsa och vård. Vidare ska de få möjlighet att leka 

samt få behov tillgodosedda. Personal ska besitta speciell kompetens för att möta barnen. 

Föräldrar ska uppmuntras att stanna hos sitt barn, få information och vara delaktig i barnets 

vård (Enskär & Golsäter, 2014).  

  

Problemformulering och frågeställningar   

Den psykiska påfrestningen är tydligt framträdande under sjukdom och behandling hos 

cancerdrabbade barn och deras föräldrar. Hur hanterar barnen och föräldrarna denna 

period och skiljer sig hanteringen och reaktionerna mellan föräldrar och barn? Barn och 

föräldrars perspektiv förstås genom inblick i livsvärlden, vilken är personlig, unik och kan 

förstås som världen så som den erfars. I bakgrunden framgår att barnen drabbas av låg 

självkänsla och ensamhet. De isolerar sig från sin omgivning och är ofta också tvungna att 

begränsa sitt umgänge på grund av infektionskänslighet. Hur kan sjuksköterskan stärka 

barnens självkänsla och främja deras psykiska hälsa samt välbefinnande i livet? Kan barn 

och föräldrar stötta varandra eller kan sjuksköterskan hjälpa dem att stötta varandra?   

Föräldrarna upplever i sin tur skuld för att barnet har drabbats av cancer och tar ett stort 

ansvar i barnets omvårdnad. Föräldrarna utsätts för stress och det påverkar relationerna i 

familjen. Föräldrars subjektiva upplevelser finns i den levda kroppen vilken kan förstås 
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som samlade tankar, erfarenheter och känslor. Lidandet är relaterat till sjukdom, 

behandling och stressen som den medför. Lidandet involverar starka känslor som 

förtvivlan, oro, men även vilja och kamp. Då cancerdrabbade barn är väldigt beroende av 

sina föräldrar i form av närvaro och stöd under behandling finns det en mening med att 

inkludera även förståelsen om föräldrars psykiska hälsa som grund för behov och stöd 

från vården. Det är även viktigt att inkludera barnens och föräldrarnas delaktighet i 

vården, något som förbättrar vården för alla parter och som är sjuksköterskans mål.    

  

SYFTE   

Att undersöka hur cancerdrabbade barn och deras föräldrar psykiskt hanterar 

cancersjukdomen under sjukdomstid, vårdtid och vardagsliv.   

METOD    
  

Föreliggande studie baseras på självbiografier, där föräldra- och barnperspektivet behandlas. 

Självbiografierna valdes för att bäst spegla studiens syfte och inriktningen var induktiv ansats. 

Att arbeta induktivt innebär att utan premisser analysera texter baserade på mänskliga 

upplevelser (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Biografier är mer personliga och 

skildrar erfarenheter, upplevelser och känslor djupare och bättre än en vetenskaplig artikel. En 

kvalitativ metodansats med manifest innehållsanalys användes för att undersöka, tolka och 

förstå barn och föräldrars upplevelser av cancer (Forsberg & Wengström, 2008). Detta 

tillvägagångssätt användes för att få kunskap om vårdfenomen, vilket kan ge djupare 

förståelse om de subjektiva erfarenheterna kring livsvärld, hälsa, välbefinnande, levd kropp, 

lidande och delaktighet (Friberg, 2006). I den kvalitativa metoden avser författarna att 

undersöka hela människan, med  

en holistisk människosyn. Med det menas att människan förstås som en helhet (Polit & Beck, 

2004).   

Datainsamling  

De självbiografier som valdes var: "Kan jag dö, mamma?" av Edgardh (2005), "Aldrig utan 

hatten" av Eliasson (2012), "Orkar han så orkar jag" av Kindstedt (2010), "Att aldrig ge upp: 

tre tjejer berättar om hur de besegrade sin cancer" av Kjellberg, ) "Att drabbas av cancer 
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som ung - och att leva med följderna" av Lundell (2007), "Avdelning 42” av Cuevas Olsson 

(2014),  Nyström & Svensson (2000,  "Att stå bredvid cancer" av Ringdahl (2015).    

  

Självbiografierna söktes upp på Linnéuniversitetets databas LIBRIS, varav sju böcker valdes 

om barns och föräldrars erfarenheter av barncancer. Av de sju valda självbiografierna 

fjärrlånades tre biografier från Lund. Sökorden gav tillräckligt med representerade träffar för 

studiens syfte. Författarna valde sökorden på svenska för att få fram självbiografier skrivna av 

barn och föräldrar bosatta i Sverige. Vid jämförandet av de olika perspektiven blir det ett mer 

tillförlitligt resultat, när förhållandena härrör från liknande kultur och sammanhang. Bland de 

utvalda självbiografierna var författarna intresserade av om det skulle kunna finnas likheter 

och skillnader hos barnen och föräldrarna gällande den psykiska hanteringen av sjukdomen. 

Utefter detta resonemang fann författarna det lämpligt att välja sju biografier i det stora 

urvalet, vilket kan ge god kvalité för syftet.  

Urvalsförfarande   

I urvalet av biografier hade författarna inkluderat alla barn per definition, det vill säga 0-18 år, 

men föräldrarnas ålder i biografierna ansåg författarna vara oväsentlig och redovisades därför 

inte. Sökorden var barncancer och biografi samt cancer, närstående och biografi (se bilaga 1). 

Dessa sökord valdes och sökningen resulterade i ett stort urval av tillgängliga biografier på 

biblioteken i Växjö. Detta urval av biografier begränsades dock på grund av författarnas 

exklusionskriterier. Urvalet av självbiografierna omfattar barn med cancer samt deras 

föräldrar och deras hantering och upplevelse av sjukdomen (se bilaga 2). De skulle bo i 

Sverige, då fokus i studien är den svenska vården. Självbiografierna innehöll ibland både 

föräldrarnas och barnens perspektiv i samma bok men författarnas mål var att få en jämn 

fördelning av båda perspektiven. Av de sju biografierna utgjordes fyra böcker av fyra 

föräldraperspektiv och tre böcker av sex barnperspektiv. Bland biografierna var tre skrivna av 

mammor och en av en pappa. Barnens biografier i urvalet utgjordes av fyra berättelser av 

flickor och en av en pojke.   

Inklusionskriterier   

Inklusionen gäller biografier om överlevande barn då studien vill belysa de drabbades tankar 

och känslor under sjukdom och behandling samt framtid. Valet föll på svenska biografier och 

perspektiv då författarna tänker att de är mest tillämpbara i den svenska vården. Författarna 

valde att inrikta sin studie på barn upp till 18 års ålder som överlevt barncancer. De böcker 

som valdes är från åren 2000-2016. Författarna inkluderar fall diagnostiserade från 1995 



10  

  

eftersom även dessa inkluderar modernare behandlingsformer. Upplevelserna av sjukdomen, 

till exempel oro, ångest och sorg, kanske inte skiljer sig mycket över tid. Medicinska 

behandlingen däremot, utvecklas och förfinas vilket förmodligen påverkar biverkningar, 

prognos och förutsättningar för livet efter sjukdomen. En 30 år gammal biografi skulle därför 

inte ge samma tillförlitlighet när det gäller huvudpersonernas erfarenheter och känslor som en 

nyare biografi. Anledningen till att just dessa sju biografier valdes är att de passade in i 

författarnas inklusionskriterier.    

Exklusionskriterier   

De självbiografier som var publicerade före år 2000 valdes bort då författarnas intresse var 

inriktat på modernare behandling och dess effekter på de drabbade. Biografier skrivna av eller 

om ett bortgånget barn uteslöts då författarna var intresserade av de drabbades tankar och 

planer om livet efter sjukdomen. Dessutom valdes utländska böcker bort då studiens fokus var 

på förhållanden för cancersjuka i svensk vård, med tanke på ett stort intresse från författarna 

att förstå mer om hur det kan se ut i kommande arbetsliv som sjuksköterska. I en av 

biografierna (Kjellberg, Nyström & Svensson, 2000), presenterades tre tjejer som författare, 

men en tjejs berättelse valdes bort eftersom den var från 1993 och inte stämde in på studiens 

urval.   

  

Kvalitetsgranskning  

Granskningen av självbiografier influerades av granskningsmallen baserad på Dahlberg  

(2012) kvalitetsgranskning av självbiografier, för att styrka trovärdigheten av materialet 

(Bilaga 1). I granskningsmallen framkommer författare, förlag, böckernas handling samt en 

kvalitetbedömning (Dahlberg, 2012). Granskningen genomfördes av båda författarna och 

böckernas tillförlitlighet diskuterades (ibid).  

  

  

Dataanalys  

De valda självbiografiernas inledning granskades för att få en bättre bild av innehållet och 

kvalitén innan beslut togs om att inkludera dem i studien. Innan biografierna valdes ut, lästes 

och analyserades om böckerna var skrivna av barn och föräldrar. Alla sju biografier som 

valdes lästes av båda författarna. Biografiernas omfattning varierade från 63 till 255 sidor. 

Analys genomfördes genom att författarna följde direktiven från kvalitativ manifest 
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innehållsanalys. Genom urval till innehållsanalys kan variationer och skillnader samt likheter 

i textinnehåll beskrivas (Granskär & Höglund-Nielssen, 2012). Biografiernas innehåll har 

behandlats utifrån induktiv ansats. Med induktiv ansats menas att data sammanfattas till 

principer som kan leda till utveckling av teorier om olika fenomen. På detta sätt kan olika 

meningar, betydelser och upplevelser synliggöras för alla involverade kring fenomenet 

(Forsberg & Wengström, 2013). I två av de valda biografierna har barn och föräldrar skrivit 

biografiskt i form av dagboksanteckningar. Materialet har använts till den kvalitativa 

innehållsanalysen i enlighet med kvalitativ innehållsanalysprocess (Granskär, 2012).    

  

Författarna har samlat in uttryck för upplevelser och känslor kopplat till hanteringen av 

cancersjukdom. Detta resulterade i ett enskilt dokument med olika rubriker vilket 

kategoriserade olika känslor och steg i sjukdom och behandling. De känslor och upplevelser 

som var mest förekommande koncentrerades sedan till huvudresultatet. Vid skapandet av 

kategorier i resultatdelen kondenserades de känslor och upplevelser som var mest vanliga i 

biografierna. Författarna delade in dem i olika kategorier såsom sömn, vardagsliv, oro och 

behandling. Olika färger användes i dokumentet för att särskilja biografierna, författarna och 

perspektiven. Följande centrala begrepp användes i den kvalitativa analysen av resultatet: 

meningsenhet, kondensering, kod, och kategori. Meningsenheter är originalutdrag av text. 

Dessa togs ut ur biografitexterna vilka representerade barn och föräldrars tankar och känslor 

om sjukdom, behandling och tillfrisknande. Enheterna kortades sedan ner till en mer 

lättöverskådlig text vilket kallas kondensering. Den kondenserade enheten omformades 

därefter till en kod, något som ger en bättre överblick av innehållet i texten samtidigt som 

kärninnehållet bevaras. Till sist sammanställdes koderna till underkategorier och 

huvudkategorier, vilket ska ge liknande innehåll och användas som rubriker till resultatet. Vid 

kvalitativ innehållsanalys används dessa standardiserade begrepp för att beskriva analysen 

(Granskär, 2012).    

Tabell 1.  

Exempel på analysprocessen   

  

Meningsenhet   Kondenserad 

meningsenhet   

Kod   underkategori   Huvudkategor 

i   
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En sida av mig var 

praktisk och rationell och 

alltid redo för allt. En 

annan var djupt förtvivlad 

och orolig. Den sidan 

tillät jag sällan titta fram. 

Finns inte tid för det. Det 

handlade om att min unge 

skulle bli frisk, inte om att 

jag tyckte det här var 

jobbigt.   

Jag var rationell och 

praktisk och samtidigt 

förtvivlad och orolig. 

Den oroliga sidan 

visade jag sällan. Mitt 

barns hälsa var 

viktigast.   

  

Att vara 

orolig men 

visa sig stark   

Ett känslomässigt 

tungt  

föräldraansvar    

Föräldraperspe 

ktiv   

När man drabbas av 

cancer så börjar man 

grubbla över vad som 

orsakat den. Har jag gjort 

något som orsakat den?  

Varför drabbades jag?   

Jag funderade över 

varför jag drabbats av 

cancer och om det var 

mitt fel.    

Varför 

drabbades 

just jag av 

cancer?   

Hantering av 

cancerdiagnos och 

sjukdom    

Barnperspektiv  

    

Forskningsetiska aspekter   

  

I urvalet gjordes en etisk bedömning såtillvida att de valda biografierna var frivilligt skrivna 

och publicerade. Helt säkra kan författarna inte vara på barnens frivillighet att dela med sig av 

sin sjukdomsberättelse skriven av en förälder. Det finns inte heller garantier på föräldrarnas 

frivilliga medverkan i en biografi författad av ett barn. I självbiografierna förmodar 

författarna att barnen och föräldrarna uttryckt samtycke om sitt deltagande på frivillig basis då 

de är publicerade för en bredare allmänhet. Författarna till studien har därför valt att återge 

namnen på de drabbade i biografierna. Forskningsetiken syftar till att inte lura, ljuga eller 

bedra sina medmänniskor. Detta för att vetenskapskulturen ska baseras på förnuft, stringens 

och evidens (Birkler, 2008). I biografierna nämns namn på sjukhus, avdelningar och 

vårdpersonal. I det allmänna forskningsetiska reglerna framgår att barn som fyllt 15 år ska 

informeras och ge sitt samtycke om deltagande i en forskningsstudie.  

Författarna förmodar att förlagen har beaktat denna aspekt innan publicering. De barn som är 

under 15 år ska informeras om studien på ett åldersanpassat sätt. Däremot ställs inte samma 

krav på de barnen om samtycke (www.codex.vr.se).   

I Helsingforsdeklarationen (2013) ingår de etiska principerna gällande forskning, vilka 

innehåller förordning om respekt och integritet gentemot individen i forskningsprocessen. 

Författarna till studien tänker på och tar hänsyn till de individer som skrivit biografierna, 

genom att inte snedfördriva deras berättelser i forskningsprocessen.  

http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
http://www.codex.vr.se/
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Konfidentiella kravet, informationskravet och samtyckeskravet är centrala aspekter i 

Helsingforsdeklarationens riktlinjer för forskning. Konfidentialitet är ett löfte om att personlig 

data inte ska komma ut till allmänheten. I konfidentialitetskravet ingår tystnadsplikt och 

handlingssekretess. Informerat samtycke innebär frivillighet från en individ att delta i 

medicinsk forskning. Informationen ska anpassas till den specifika mottagaren och dennes 

behov. Samtycke ska vara muntligt eller skriftligt och deltagande ska vara på frivillig basis. 

När det gäller barn kan vårdnadshavaren hänvisa till vikarierat samtycke då individen inte har 

ålder eller mognad att samtycka skriftligt eller muntligt (WMA, 2013).   

  

Förförståelse  

Författarnas förförståelse inbegrep att barnen och föräldrarna hade olika upplevelser, behov 

och roller. Uppfattningen var att föräldrarna oroar sig mer än barnet då de tänker mycket på 

barnets omvårdnad, sociala värld och framtid med prestationer i skolan och jobbet. De mådde 

dåligt av att se barnens lidande var uppfattningen. Barnen, trodde författarna, mådde dåligt av 

oförståelse från omgivning och oro över skola och vänners tyckande. Författarna förmodade 

att barnen led mycket av behandlingen mot sjukdomen.  

  

RESULTAT  

Den analys som utgjordes från självbiografierna visade på olika känsloyttringar och tankar 

beroende på vilken fas i sjukdomen och behandlingen som de drabbade barnen respektive 

föräldrarna var i. Vid sjukdomsbeskedet och det första halvåret var barnen och föräldrar i 

chock och försökte klara av nuet. Den andra halvan av behandlingen fick barnet åka mellan 

sjukhuset och hemmet och försöka leva ett så normalt liv som möjligt med skola och socialt 

liv. Efter avslutad behandling fanns ständigt oron för att cancern skulle återkomma. 

Genomgående känslor visade på ett lidande, genom tankar och känslor hos dem själva,   deras 

vardag och livet på sjukhuset. Författarna valde att dela in barn- och föräldrarspektiv för sig i 

fyra underkategorier.   

Barnperspektivet utgör huvudrubrik och under detta framkom följande underrubriker: 

Hantering av cancerdiagnos och behandling, självkänsla och självförtroende, vardagslivets 

betydelse och hopp. Föräldraperspektiv utgör nästa huvudrubrik med följande 

underrubriker: Ett känslomässigt tungt föräldraansvar, att inte räcka till, ständig väntan och 

oro samt hopp.  
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Barnperspektiv  

Barn som drabbades av cancer hade liknande känslor av sjukdom och behandling men kunde 

ha olika behov då de var olika i sin personlighet och ålder. Hantering av sjukdomen och 

cancerbehandlingen var mycket svårt för barn och de hade många funderingar och tankar, 

både negativa och positiva. De kunde känna sig isolerade och var ofta i avsaknad av 

gemenskap med andra barn, men samtidigt var självkänslan låg och de var trötta vilket gjorde 

att de ibland självmant valde ensamheten. Det betydde mycket för barnen att de hade 

värdefulla relationer med sina vänner och familj och även med vårdpersonal. Cancerdrabbade 

barn kunde efter behandling känna enorm livsglädje.   

Hantering av cancerdiagnos och behandling   

Första tiden efter cancerdiagnosen kunde barnen låtsas att de inte var sjuka. Detta förnekelse- 

tillstånd var vanligt bland yngre barn. Vid cancerbeskedet berättade ett barn att hon inte 

förstod läkarnas språk och att hon analyserade över sin egen skuld, om döden och lusten att 

slippa smärtan. Barn med cancer kände smärta och var mycket nedgångna i sin sjukdom vid 

diagnostillfället och första behandlingstiden. Läkare hade sagt till barn att de skulle slippa      

smärtan under behandlingen. Detta upplevde barn som en lögn, samtidigt som de var glada  

över att inte blivit förberedda då de kände sig starkare psykiskt av att inte behöva veta. Men 

allt barnen önskade var att bli av med smärtan, även om det skulle innebära att de skulle dö: 

"Jag är glad över att jag inte fick veta från början hur det skulle bli. Vet inte om jag orkat gå 

igenom dessa år om jag vetat om all sorg och smärta jag skulle utsättas för" (Eliasson, 2012).   

  

Läkarnas och personalens sätt att prata påverkade barnets sinnesstämning. Vid dystra besked 

tog barnet till sig de negativa beskeden och tonlägen. Detta sätt, med läkarnas dystra tonläge, 

då de meddelade barnen och föräldrarna, kändes inte bra för barnet. För att barnet skulle 

orka var barnet i behov av bra kontakt med personal som kunde uppmuntra. Barnet kunde 

favorisera någon i personalen för att må bättre och ha någon att prata med om sin situation. 

Det fanns också barn som inte ville socialisera eller prata med personal. De barnen tydde sig 

istället till sin familj och vänner:   

"Jag har aldrig varit den pratglada typen. Personalen frågade alltid hur jag mådde och jag 

svarade att jag mådde bra hur jag än mådde. Jag kunde ha pratat med sjuksköterskan, 

kurator, psykolog, sjukhuspräst. Men jag ville inte prata med någon. Min familj och vänner 

hjälpte mig" (Lundell, 2007).   
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Barnen kämpade och stod ut med alla undersökningar och behandlingar. Någon gång kunde 

barnen känna hopplöshet och sträva emot. De kunde ogilla att behöva svälja tjugo tabletter 

om dagen, behöva ligga still med sitt dropp och leva i isolering, känna trötthet, kräkas och må 

illa, gå ner i vikt, få återkommande infektioner samt ha ont. Ändå kom en brytpunkt i deras 

behandling där de tog nytt mod till sig och fortsatte kämpa. Brytpunkten var vanligast när 

krafterna började komma tillbaka och sjukdomssymptomen lättade.  

Tydligt i biografierna var de dubbla känslorna, kampen mot sjukdomen å ena sidan och lusten 

att ge upp å andra sidan:    

"Jag förstod att det var viktigt att jag gjorde som läkarna sa, att jag skulle ta tabletter, få den 

sprutan, just där och då. Jag accepterade, blundade o började kämpa för mitt liv" (Eliasson, 

2012).   

  

Det var jobbigt för några av barnen att deras föräldrar behövde se deras kamp. Vissa 

uttryckte att de inte trodde sig klara av det här men föräldrarna fanns där som stöd mot mer 

positiva tankar och ibland hanterade barn sin kamp mot cancer genom att titta på tecknade 

filmer eller krama ett gosedjur då detta riktade tankarna på annat. Ett barn beskrev även hur 

hon såg på sin egen förmåga i kampen och att hon inte trodde på någon högre kraft. Tv:n 

var en viktig pusselbit för att fördriva tiden och motverka tristess men det kunde bli jobbigt 

då barnet delade rum med ett annat eftersom TV:n lät, blinkade och störde.  

Även mående och symptom kunde smitta av sig då barnet delade rum med en annan patient.  

Detta var svårt för barnen att hantera, då de själva mådde illa och ibland kräktes. Enligt flera 

barn var det viktigt att se sina föräldrar skratta och bli stöttade av andra föräldrar i liknande 

situation och föräldranärvaron beskrevs i de allra flesta fall som positiv.  Flera beskrev hur 

de uppskattade omtänksamma brev och sms från vänner och anhöriga samt lyckan över 

personliga besök på sjukhuset, något som stärkte dem i kampen mot sjukdomen. När barnen 

väl kände att sjukdomens grepp över dem lossades, kunde en stor lättnad och glädje till livet 

upplevas: "Jag tänker på hur lyckligt lottad jag är och hur härligt det är att leva. Jag får 

leva" (Nyström, Svensson, Kjellberg, 2008).   

  

Efter avslutad behandling och då läkarna konstaterat att cancern var borta, beskriver flera av 

barnen att de blev stressade, kände oro och huvudvärk redan flera veckor innan återbesöken. 

Vid goda besked upplevdes en stor lättnad och de psykosomatiska reaktionerna såsom 

huvudvärk försvann men oron för återfall fanns där mer eller mindre även om de försökte leva 
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normalt i vardagslivet. Ett barn berättar även om behovet av att samtala om sjukdomen samt 

oron för återfall, något hon också gjorde på en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning.   

   

Självkänsla och självförtroende   

Cancersjukdomen kunde påverka självkänslan hos en ung person. Barn med ett redan dåligt 

självförtroende och självkänsla kunde få svårare att hantera sin sjukdom. Detta framkom 

tydligt i en av biografierna: "Jag var 13 år och kände mig bortglömd och utanför, det var 

första gången som jag skadade mig själv. Att försöka prata med någon skulle inte tjäna 

någonting till. Så jag tog en sax och ristade in hat på min vänstra innerarm" (Olsson, 

2014).    

  

Vissa cancerdrabbade barn ville ha någonting att skylla på för sin cancer:  "Det är synd att 

det inte finns något eller någon att skylla på. Alla säger att cancer inte uppstod på grund av 

någonting jag gjort. Men de ska inte vara säkra, eftersom de inte vet varför man får 

leukemi" (Kjellberg, Nyström & Svensson, 2000). Vidare diskuterade en tjej om tankar hon 

hade på att kanske själv ha gjort något fel som att inte äta tillräckligt med grönsaker eller 

inte varit snäll nog mot sina kompisar.   

  

Det dåliga måendet kunde få barnen att visa ilska mot sin omgivning, mot både personal och 

anhöriga. Man ville inte prata om det hemska när man befann sig på en fysisk och 

känslomässig botten. En beskriver detta beteende som ett sätt att kanske bearbeta allt det 

jobbiga som diagnos och behandling medförde. Känslor av ilska ledsamhet och orättvisa 

uttrycktes: "Jag var många gånger arg och ledsen och kunde inte förstå varför just jag skulle 

bli sjuk. Varför just jag skulle förlora två år av mitt liv" (Eliasson, 2012).    

  

En vanlig uppfattning är kanske att cellgiftsbehandlade utan vidare använder peruk. I två av 

biografierna skrev barnen om förhållandet till att bära peruk eller annan huvudbonad som keps 

eller hatt: "Jag ville känna mig frisk och se ut som mina kompisar gjorde. Jag fick välja en 

peruk som fick mig att se frisk ut och som jag trivdes i. Men peruker ser inte äkta ut, därför 

bar jag även hatt. Hade på hatten jämt. Den blev en trygghet, den gav mig chans att gömma 

mig och leva under min egen värld. Den gjorde mig frisk" (Eliasson, 2012).    

Huvudbonader i skolan kunde också vara problematiska för ett barn då till exempel läraren 

hade infört mössförbud och tog av kepsen från övriga elever samt ifrågasatte varför det 

drabbade barnet hade huvudbonad på sig. De drabbade barnen blev ledsna över detta. De 
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insåg att lärare och andra barn inte förstod dem eller inte kunde möta barnen på det sätt de 

önskade. Då kom tankar på att de hellre ville vara på sjukhuset vilket upplevdes vara en trygg 

miljö där förståelse fanns.  

  

Barnen gav uttryck för känslan av att se sjuk ut och att det medförde social och rumslig 

isolering. När ett barn precis fått diagnosen om cancer ville de inte gärna umgås och vara 

sociala, istället fanns ett behov av att dra sig undan. De kände skam över utseende och 

sjukdomen. En av dem skrev: "Jag höll mig på rummet och åt nästan bara sådant som 

mamma hade köpt och värmt. Jag tror att jag skämdes, jag ville inte inse att jag var ett 

skalligt barn som hade cancer precis som alla de andra på avdelningen” (Lundell, 2005).   

  

Barnen beskriver besvikelsen över att se sin nya svagare kropp och att inte orka med lika 

mycket som innan cancern. Däremot beskrivs även nya positiva perspektiv vid tillfrisknandet 

såsom stärkt självkänsla, självförtroende och insikter om livet: "Innan jag blev sjuk var jag en 

blyg tonåring med ett dåligt självförtroende. Nu är jag stolt över mig själv och det känns som 

jag kan klara av allt. Jag är tacksam över att jag fortfarande finns till" (Eliasson, 2012).     

   

Vardagslivets betydelse   

I flera biografier berättades om det positiva med att få göra det i vardagen som barnen tyckte 

mycket om. Detta gav bekräftelse för barnet som person och stärkt självkänsla. 

Fritidsintressen var något som många av barnen mådde bra av och fick dem att tänka på annat 

än sin sjukdom. Sysselsättningarna gjorde att de fick ny energi: "Teatern har hjälpt mig 

mycket att förbättra mitt självförtroende. Känslan av att lyckas, spela sin roll bra och  

veta hur man ska göra den och att jag gör det så bra på mitt sätt utan att någon behöver 

hacka på mig är helt sjuk" (Olsson, 2014).   

  

Ett annat barn berättade om hur pianot var viktigt för henne trots ryggvärk.    

Betydelsen av djur som akvariefiskar och hundar beskrevs också som mycket positivt för 

måendet i två av biografierna och ett av barnen berättade om en genomförd resa: "Jag åkte till 

London med hela familjen. Jag orkade gå ganska långt och jag kände mig fri. Resan gav mig 

ny kraft och lust att göra saker igen" (Kjellerg et al, 2000). Ett annat barn beskrev om hur 

härligt ett besök i sommarstugan var med grillning tillsammans med glada föräldrar.  När 

personal kunde ta hänsyn till vardagslivet och till och med skjuta på behandlingar för en 
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skolavslutning uppskattades det mycket. Samtidigt upplevdes svårigheter med det 

oförutsägbara i sjukdomen och vilka konsekvenser det fick för vardagslivet: "Vi kunde aldrig 

planera något i förväg. Vi fick lära oss att leva i nuet. Vi försökte förklara för alla om min 

sjukdom, vilket var jobbigt och svårt" (Eliasson, 2012).    

  

Både sjukdomen och behandlingen medförde många negativa konsekvenser i vardagslivet 

enligt barnen i samtliga biografier. Orken sinade och i det kunde skolarbetet bli lidande men 

flera beskrev ändå ambitioner och vilja att hänga med i skolan men framförallt att träffa 

kompisar. De önskade att få leva som tiden innan diagnos och få vara som andra barn: "Jag 

tycker att det är roligt att gå i skolan och träffa nya människor, men jag tycker att det är 

jättejobbigt att läsa. Jag ska träffa SYON:n om att läsa in vissa ämnen. Jag ska läsa på 

gymnasiet i fyra år istället för tre vilket innebär att jag har färre lektioner" (Kjellberg, 

Nyström, Svensson, 2000).   

  

Då förståelsen eller kunskapen hur man skulle hjälpa, inte fanns hos personal i skolan, 

kunde det kännas väldigt svårt och en tjej uttryckte att första terminen i sjuan var ett 

helvete. Till följd av hennes tumör och behandling, sinade orken, synen försämrades och 

skolan kunde inte tillgodose hennes behov för att klara av skolarbetet.   

Slutligen diskuterade flera av barnen betydelsen av familj och nära vänner. Personer som var 

lojala och kanske inte dömde den drabbade för något hon inte orkade med. Dessutom 

uttryckte flera det positiva när de blev bemötta som vanligt. Flera av barnen uppgav att 

familjen och nära vänner var viktiga att kunna prata med om sitt mående och de kände inte 

samma öppenhet för att prata om det med sjukhuspersonalen: "Det var väldigt skönt att ha en 

stöttande vän vid min sida, någon som alltid fanns där när man kom hem från sjukhuset och 

som inte tog illa upp om man inte orkade leka" (Eliasson, 2012).   

  

"Mina vänner har en stor del i att jag mådde så bra som jag gjorde...Min familj betedde 

sig som vanligt, de lät mig vara med kompisar och gå på fest" (Lundell, 2005).   

Hopp  

Barnen upplevde hopp om livet då de återfick krafter för att kunna orka med vardagsaktiviter 

och socialt liv. Även moment som friska tar för givet, till exempel att sitta på sängkanten, 

slippa må illa och ha ont samt få aptiten tillbaka, kunde bli en seger för barnen. Vänner och 

husdjur var viktiga då de stärkte livslusten och hoppet. När foton eller post kom till sjukhuset 
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från deras vänner kunde de ha det nära sig, något som gav dem glädje och hopp för att 

personer som stod dem nära brydde sig om dem: ”Jag var mer fridfull nu. Var villig att 

kämpa igen. Johan lämnade filmen som mina klasskompisar hade spelat in. Den gav mig 

många leenden.” (Eliasson, 2012). Då skola eller vänner inte hörde av sig eller undrade hur de 

mådde kunde hoppet sjunka och det psykiska måendet försämras. ”Jag tappade allt hopp. Jag 

mådde väldigt illa. Jag jämrade mig och var övertygad om att jag aldrig skulle bli frisk.” 

(Kjellberg et al. 2000).    

   

Föräldrarperspektiv   

Föräldrar påverkades mycket starkt då deras barn diagnostiserats för cancer. Beskrivningar av 

oro och skuldkänslor för det drabbade barnet samt otillräcklighet för livet vid sidan om barnet 

och dess behandling, var allra mest förekommande bland föräldrarna. De upplevde stor 

lättnad när deras barn fck behandling och hade tillit på att barnet skulle bli frisk. De levde på 

hoppet men också med vetskapen att dagens behandling var bättre än innan. Föräldrar ville 

vara nära sitt barn men kunde också känna sig ensamma i sina upplevelser och känslor.     

Ett känslomässigt tungt föräldraansvar  

Innan fastställande av cancerdiagnos hade många föräldrar varit på undersökningar och provta 

gningar med sitt barn och fått besked om att inte oroa sig. Föräldrar bar på en tung börda av  

skuld för att barnet hade blivit felbehandlat. Vissa läkare hade diagnostiserat barnet med en 

ofarlig åkomma som till exempel förkylning. De hade uttryckt att symtomen skulle vara 

övergående och förringat allvaret trots föräldrarnas oro.  Lika mycket som de var besvikna på 

sjukvården, lika mycket skuld lade föräldrarna på sig själva. Föräldrar hade dåligt  samvete 

för att de inte förstått tidigare att barnet hade varit så pass allvarligt sjuk: "Hur kommer det sig 

att det tog 9 månader innan tumören upptäcktes att det var jag som insisterade på att få en 

röntgen? Jag känner mig tyngd av skuld och i samma känsla finns besvikelse över att 

sjukvården svikit Ivar. Att de inte förstått eller trott mig" (Kindstedt, 2010).   

  

Föräldrarna var arga och ledsna under den första tiden av behandlingen gentemot sjukvården 

och sig själva. Föräldrarna hanterade sina känslor olika. En mamma skrev att personalen 

hanterade hennes känslor bra, att hon tilläts visa sina känslor. Andra föräldrar vågade inte visa 

sina känslor öppet i rädsla för att brista och ville inte visa sig sårbara.  

Trots skuldkänslor försökte föräldrar att inte känna bitterhet gentemot sjukvården. Många 

gånger var de istället lättade och tacksamma för att barnet fått vård och behandling.   Några 
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föräldrar kände också att barnet hade lidit mycket under behandlingstiden och ställde 

frågan för vems skull barnet kämpade för. De kunde uppleva skuldkänslor för att de 

försökte hålla barnet vid liv för sin egen skull. Många av föräldrarna gjorde likhetstecken 

mellan behandling och bot, även om vissa av diagnoserna var svåra att behandla. Föräldrar 

ville vara lugna och sansade inför sitt barn och ge dem trygghet men mådde dåligt över att 

behöva svara på barnets frågor om död. Föräldrar kände stor lättnad när de såg att barnet 

fick vara delaktig och blev informerad av personal på sjukhuset.    

Att inte räcka till   

Att inte räcka till, grundade sig i en känsla av maktlöshet och utmattning. Föräldrarna kände 

att de inte räckte till för sitt sjuka barn, sig själva och sin familj, framförallt inte till  partner 

och övriga barn. Föräldrar ville hjälpa sitt sjuka barn att få en lättare tillvaro på sjukhuset 

och i hemmet och vara ett bra stöd.   

Sysslor i vardagen som att bädda eller få fram mat på bordet blev för föräldrar ett stort dagspr 

ojekt. Att inte räcka till gjorde att föräldrar kände sig ensamma och undrade om det var någon 

som förstod deras situation: "Det är uppenbart hur trötta, ledsna och utmattade vi är. Ingen 

ork för någonting, ingen hjärna kvar att tänka med, inga tårar kvar att gråta. Det finns bara 

tid, energi och ork till Emmy, vi känner oss maktlösa. Vi kan bara försöka räcka till" 

(Eliasson, 2012).   

  

Att många föräldrar var trötta under dagen berodde också på att de hade svårt att få en hel 

natts sömn. Dålig sömn berodde på att de vaknade när infusionspumpen pep eller när personal 

kom in för att vårda barnet samt på grund av oroliga tankar. Det var mycket som föräldrarna 

behövde ha koll på under barnets behandling såsom läkarmöten, medicineringsdoser och 

provtagningar. Föräldrar kände också ett ansvar att hålla anhöriga och vänner uppdaterade 

gällande barnets och sin egen hälsa. Oftast var föräldrarna hos barnet i skift på sjukhuset och 

för att få vardagen och ekonomin att gå ihop var oftast pappan tvungen att jobba heltid.    

Föräldrar mådde dåligt över att inte ha tid och ork till sin partner. En mamma skrev att de var 

"föräldramaskiner". De gjorde det som måste göras och relationen till sin partner kom i sista 

hand. Kommunikationen i förhållande till sin partner var bristfällig. En förälder skrev att ens 

eget liv var på paus. De kunde bara leva i nuet och vågade inte tänka på framtiden: "Mitt liv 

är på paus. Mitt andra liv, det utanför barncancervärlden har jag lagt åt sidan. Hela jag är 

lagd åt sidan. Alla behov, all egen framtid är något som jag inte tänker på, för att det inte 

tjänar något till" (Kindstedt, 2010).   
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När föräldrar fick chans att koppla av kände de hur kroppen sade ifrån genom den utmattning 

och ångest de upplevde. En mamma var rädd för att hamna på psykakuten. Att säga nej till en 

fika med sina vänner gjorde att mamman blev irriterad på sig själv för att inte orka med lika 

mycket som innan. Trots all psykisk påfrestning beskriver flera att extra krafter mobiliseras 

hos dem när de behövs som mest. Mammor hanterade stressen genom att samtala med andra 

föräldrar på onkologen. De flesta av mammorna hade ett stort behov av att prata. Möten med 

andra föräldrar med liknande problem och situationer hade varit ett stort stöd. Föräldrar tyckte 

att lekterapin på sjukhuset också hade varit mycket givande och stimulerande för både barnet 

och föräldern. För att orka med var föräldrar i stort behov av anhörigas och vänners stöttning 

samt stöttning och förståelse från barnets skola. Flera föräldrar hanterade sina känslor med att 

be till en gud och söka tröst därifrån. De bad om att barnet skulle bli frisk från sin cancer.   

Ständig väntan och oro   

Det fenomen som föräldrar upplevde som stressigast på sjukhuset var väntan. Föräldrar 

upplevde att det tog tid att få svar kring provresultat, läkarnas besked, väntan på barnets 

behandling och besked om de fick åka hem. De levde mycket i ovisshet och detta tillstånd 

gjorde de oroliga. Föräldrar ville ha information om vad planen var för dagen, veckan och 

framtida undersökningar och behandlingar. När de inte var förberedda eller informerade blev 

de oroliga för sitt barns skull. Föräldrar ville veta vad barnet skulle genomgå, ifall båda 

föräldrarna skulle vara delaktiga och närvarande. Den största oron var ifall barnet skulle 

överleva cancern. Trots att de fått besked om att cancern hade god prognos, kände de sig inte 

säkra: "Ibland blev jag fruktansvärt rädd att vi skulle mista Peter, trots att det inte fanns 

någon anledning att tro något sådant" (Lundell, 2007).   

  

Föräldrar oroade sig också mycket för framtiden, eftersom de inte visste utsikterna av barnets 

cancer. Oron var mycket påtaglig hos föräldrarna. De kände sig maktlösa men försökte trots 

dessa tankar, leva i nuet: "Jag lever mer än jag någonsin gjort. Känner mer. Oron som  

paralyserar" (Edgardh, 2005).  

Denna väntan och framförallt livet i nuet kunde också ses av föräldrarna som något  positivt 

för relationen till barnet: "När Ivar och jag sitter tysta bredvid varandra, väntar, kanske 

läser eller stirrar i taket i väntan på att Ivar ska bli fri från sin droppställning händer också 

något med tvåsamheten. Vi delar tiden och upplevelsen av här och nu” (Kindstedt, 2010).    
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Oron för att cancern skulle komma tillbaka efter avslutad behandling gjorde att föräldrarna 

inte kunde slappna av när de återgick till sitt normala liv igen.  

De kände att ingenting gick att ta för givet. Föräldrar hade också mycket känslor som de var t 

vungna att möta och bearbeta, som de inte haft tid med innan. En pappa fick vara med om när 

hans barn fick återfall, men beskrev att hanteringen av beskedet och behandlingsprocessen var 

annorlunda eftersom de var mer mentalt förberedda. Föräldrar hade dock svårt med 

koncentrationen och var rädda för att, som de beskrev, att mardömmen skulle återupprepas. 

Samtidgt som de var lättade att barnet var friskförklarad, så tärde ständigt oron f ör återfall, 

eftersom läkare inte kunde garantera att cancern inte kommer tillbaka: "Jag kände oerhörd 

lättnad och glädje över att Peters behandling var över. Samtidigt var vi rädda att vi bara fått 

en ´frist´ några månader och att mardrömmen skulle börja om igen. Vi hade lärt oss att livet 

kan förändras oerhört fort. Vi levde mer i nuet och försökte ta vara på den tid vi har." 

(Lundell, 2007).     

Hopp  

Föräldrars hopp på barnets bot och överlevnad ligger på behandlingen även om de får besked 

om osäker prognos. Det är svårt för föräldrar att se barnet ha ont och gå igenom smärtsam 

behandlingsprocess, men de känner tacksamhet när barnet får tillbaka sina krafter från 

behandlingen och piggnar till. Barnens förbättrade allmäntillstånd och beslutsamhet om att 

vilja leva ger föräldrar styrka och hopp:” Herregud, Ivar orkar. Du orkar också! Det måste 

gå.” (Kindstedt, 2010).   

  

Hoppet stärks när föräldrar får positiva besked och gott bemötande från läkarna, vilket också 

ger positiv inställning till cancerbehandlingen och framtiden för barnet. Föräldrar är positiva 

till att den medicinska tekniken har utvecklats vilket gör att de blir lättade, får mildrad oro och 

stärker hoppet om att barnet kommer att bli frisk. Många föräldrar söker sig till sociala forum 

och bloggar där de får information från andra drabbade med liknande erfarenheter.  Här kan 

föräldrarna dessutom själva dela med sig av sina upplevelser och få positiv respons vilket 

stärker deras hopp.    

DISKUSSION   

Författarna till denna studie har undersökt cancerdrabbade barns och föräldrars psykologiska 

upplevelser och behov. I resultatet har upplevelser, känslor och hantering av barnets diagnos, 

sjukdom och behandling framkommit, från både barnens och föräldrarnas perspektiv. Med 
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detta resultat som grund har syftet till studien varit möjligt att uppnås. Både positiva och 

negativa upplevelser från barnen och föräldrarna framträdde i resultatet.  

Barnen upplevde att de inte blev förstådda av omgivningen, de kände sig isolerade och mådde 

psykiskt dåligt av behandlingen. Deras självkänsla sänktes då de såg sjuka ut, varpå de även 

isolerade sig självmant. De tog sig igenom behandlingen med förbättrad självkänsla och här 

beskrev de betydelsen av familj, vänner och god vård.  

Föräldrar kände sig ensamma i sin situation som föräldrar till ett sjukt barn. De blev trötta och 

utmattade av oron för barnet och pressen på sig själva. De ville ha information och besked 

från vården och upplevde otillräcklighet för det drabbade barnet, övrig familj och sig själva 

samtidigt som de ville hjälpa sitt barn så mycket som möjligt. Positiva effekter för föräldrarna 

var ökad uppskattning för vardagslivet med det drabbade barnet och övrig familj. De beskrev 

en förbättrad förmåga att kunna glädjas och leva i nuet.  

Metoddiskussion   

Studien byggdes på en kvalitativ metodansats i syfte att undersöka och försöka förstå de 

cancerdrabbade barnens och deras föräldrars subjektiva upplevelser av cancer.  

Författarna valde att använda självbiografier till studien, något som var positivt eftersom det 

gav djup inblick i barnens och föräldrarnas livsvärld. Om studien istället skulle ha baserats på 

vetenskapliga artiklar hade den kanske kunnat resultera i mer generell vetenskaplig fakta.   

Biografierna var skrivna av fem barn och fyra föräldrar varav fyra flickor och en pojke samt 

tre mammor och en pappa. Författarnas avsikter var att få en jämn fördelning av både 

barnperspektiv och föräldraperspektiv, något som i viss mån uppnåtts. Däremot var de flesta 

författade av kvinnor och flickor vilket kan ha påverkat resultatet i studien då flest av deras 

perspektiv framkom. Det kan dock vara svårt att veta hur resultatet sett ut med fler pojk- och 

manliga perspektiv. Åldersintervallen bland barnförfattarna var från 8-18 år något som kan ha 

varit fördelaktig då minnesbilderna blir klarare med stigande ålder. Detta är dock inget 

författarna kan vara säkra på eftersom barnen skriver att de var i chocktillstånd vid diagnos 

och hade vaga minnesbilder av första sjukdomsperioden oavsett ålder. Åldersspannet 8-18 år 

innebar att känslor och erfarenheter skiljde sig åt beroende på att de drabbade hade olika liv i 

de olika åldrarna. För yngre barn var leken viktig medan relationer och fritidsintressen var 

viktigare för äldre barn. Både yngre och äldre barn behövde sina föräldrar och ville inte gå 

igenom behandlingen ensamma. Upplevelserna av behandling var liknande oavsett ålder.   
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Författarnas sökord i Libris var barn och cancer och inte bara allmänt om cancer. En biografi 

skriven av en vuxen som tidigare i sitt liv drabbats av barncancer, skulle eventuellt kunna ge 

andra perspektiv och tillföra andra upplevelser i resultatet. I sådana fall hade andra sökord 

varit aktuella. Biografisökningarna gjordes i Libris databas. Dessa skulle kunna ha gjorts på 

lokala bibliotek. Alla biografier som svarade an till inklusions- och exklusionskriterierna 

fanns dock inte fysiskt på plats i samma bibliotek varpå flera biografier fjärrlånades.    I 

analysen bearbetades två perspektiv vilket ingick i studiens syfte. En kritisk reflektion till 

detta ställningstagande var att materialet inte skulle bli så omfattande textmässigt per 

perspektiv och analysen därmed inte kunde bli så djup. Författarna var dock mycket 

intresserade av likheter och skillnader i perspektiven. Helhetssynen (med båda perspektiven) 

ligger dessutom i sjuksköterskans kompetensområde och intresse.    

  

Författarna inkluderade två barnbiografier baserade på erfarenheter av sjukdomen innan tioårs 

ålder och resterande var skrivna utifrån erfarenheter som drabbade tonåringar. Det var 

intressant att få med två unga barns upplevelser och inte bara tonåringars. Samtidigt hade det 

kanske kunnat berika studien mer med flera perspektiv från unga barn.     

Författarna förmodade att perspektiven i de olika självbiografierna skulle ha likheter och 

skillnader då de alla var skrivna av svenska författare och baserade på svenska 

förhållanden. Om författarna hade inkluderat internationella perspektiv så hade urvalet 

blivit större och kanske påverkat resultatet på ett annat sätt. I detta fall  

hade författarna kanske kunnat ha snävare urvalskriterier. Dock är det inget som författarna 

anser egentligen påverkar resultatet med tanke på studiens syfte, vilket var att undersöka 

föräldrars och barns hantering av sjukdomsbeskedet och behandlingen, något som är 

oberoende av årtal, ålder på barnet eller föräldern.     

  

Urvalskriterierna kring biografierna gav inte så många träffar. Mindre strikta urvalskriterier 

hade kanske gett ett större urval. Författarna var dock mest intresserade av överlevande barns 

och föräldrars erfarenheter. Föräldraperspektiv med barn som dött av sjukdomen, skulle till 

exempel gett ett större urval. Däremot kan inte författarna veta om upplevelserna och 

känslorna hade skiljt så mycket jämfört med överlevandes eftersom cancer är så oförutsägbart 

i sin utgång. Det hade kunnat vara intressant att i studien inrikta sig på samma form av cancer, 

då symtom och upplevelser kan skilja sig åt beroende på cancerform. En styrka i studien var 

dock att författarna inkluderade olika former av cancer och ändå kunnat urskilja likheter och 

olikheter hos drabbade barn och föräldrar.     
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Kvalitativ manifest innehållsanalys användes och i detta fann författarna de meningsbärande 

enheterna, koderna och kategorierna in till ett resultat som ansågs vara representativt för det 

genomgångna materialet. Graden av tolkning kan diskuteras men eftersom båda författarna 

har gått igenom samtliga biografier och i samråd tolkat i innehållsanalysen minskar risken för 

feltolkningar och missförstånd. Helhetsbilder av fenomen kunde urskönjas i 

innehållsanalysen. Tillförlitligheten ökar om båda författarna läser och sammanställer 

materialet tillsammans och följer innehållsanalysen samt beskriver hur den kvalitativa 

innehållsanalysen har bearbetats. Vad som stärker resultatet än mer är att författarna har 

redovisat citat av barn och föräldrars upplevelser direkt från biografierna.   

   

Validiteten inom kvalitativ forskning innebär att läsaren till en studie lätt kan följa en röd tråd 

och att forskarna undersöker det som de avser att undersöka. Detta kan ses lättare genom 

kvalitativ innehållsanalys där meningsenheter i sig bevisar eller motbevisar det forskarna 

ämnar undersöka. Överförbarhet gäller om studien är överförbar till andra grupper, om 

studien kan representera andra. Strukturen i en studie kan vara möjlig att tillämpa även i andra 

sammanhang, vilket möjliggör generalisering (Dahlberg, 1997).  

  

Omfattningen på de olika biografierna i studien varierade från 63 till 255 sidor. Resultatet i 

föreliggande studie skulle kunna bli snedvridet med en överrepresentation av meningsenheter 

från författare till de tjockare biografierna. Författarna till föreliggande studie har dock tagit 

detta i beaktande och strävat efter en så jämn fördelning av perspektiv som möjligt i 

sammanställningen av resultatet.       

Resultatdiskussion   

Syftet med studien var att beskriva drabbade barns och föräldrars upplevelse av vård och 

behandling mot cancer. De vårdvetenskapliga begreppen livsvärld, hälsa, välbefinnande, levd 

kropp, lidande och delaktighet var fenomen som författarna ville fördjupa sig i.   

  

Genomgående i hela resultatet är upplevelser av lidande, försämrad hälsa och påverkan på 

livsvärlden. Av resultatet i föreliggande studie framkommer att barnens självkänsla påverkas 

negativt vid cancerdiagnosen och vid första behandlingstiden något som överensstämmer med 

en tidigare studie av Darcy, Knutsson, Huus & Enskär, 2014. Föräldrar i studien märkte att 

barnens personlighet förändrades drastiskt under behandling jämfört med endast veckor 
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tidigare. De var mindre glada, tröttare och tappade livsglädjen (Darcy et al. (2014). För 

föräldrarna blir situationen ett livslidande att se barnets hälsa försämras. Barnens livslidande 

innebär att de inte kan vara lika aktiva i lek eller sociala aktiviteter med andra barn, något som 

överensstämmer med föreliggande studies resultat. Darcy et al. (2014) fortsätter redogöra att 

det är vanligt att barn håller sig för sig själva, isolerar sig och tillbringar mycket tid med 

vuxna människor på grund av sjukdomen, behandlingen och även av frivilligt val. De väljer 

ofta ensamheten av olika skäl. Barnen längtar efter sina vänner och det blir därmed ett 

livslidande då de är beroende av vården och inte kan vara sig själva eller göra vad de önskar i 

livet (Darcy et al. (2014). Föreliggande studie visar att barn med dålig självkänsla isolerar sig 

för att de skäms på grund av sitt utseende och sin sjukdom. De vill passa in, se friska ut som 

andra barn och gå i skolan. För bättre välbefinnande och hälsa skriver Darcy et al. (2014) att 

barn bör fortsätta gå i skolan och ha meningsfulla relationer.    

Något som Darcy et al. (2014) också pekar på är vikten av föräldrar som beskyddare och 

garanter för trygghet. Dessa förmågor ger barnen stärkt självkänsla och dessutom har 

sjuksköterskor en viktig roll för barnens självkänsla genom att göra dem synliga och 

delaktiga. Sjuksköterskor behöver vara säkra i sin profession, ta ett ansvar för barnets hälsa 

och engagera sig i barnets hälsotillstånd. En vårdrelation där både barn och föräldrar känner 

förtroende till sjuksköterskan ökar deras välbefinnande (Ibid).    

  

Något som var utmärkande i föreliggande studie var att barn kunde må så dåligt under 

cancerbehandling att de hade dödstankar.  Ett fynd i resultatet handlar om ett barn som redan 

hade dålig självkänsla innan diagnosen och som skadade sig själv. Även om fallet var 

utmärkande, upplevde samtliga ett dåligt mående under cancerbehandlingen. Detta 

förbättrades avsevärt efter cancerbehandlingen då barnen uttryckte ett förbättrat välmående. 

De uppskattade livet på ett annat sätt än innan cancerdiagnosen, ett resultat som stämmer med 

Enskär & Von Essen (2008). Det är intressant med den styrka som barnen visar upp, 

förmågan att resa sig, vinna över cancern samt att deras självförtroende ökar väsentligt 

jämfört med tiden innan behandling. Vi dålig psykisk hälsa under cancerbehandling har de 

dock sämre förmåga att mobilisera krafter men då sjukdomslidandet minskar efter 

behandlingen och hälsan stärks, verkar barnen mer benägna att uppskatta livet och kämpa mer 

mot cancern.  

Som föreliggande studie visar är hoppet viktigt för de drabbades hälsa. Här kan vårdpersonal 

stärka hoppet genom gott bemötande, göra de drabbade delaktiga i vården. Vidare kan 
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vårdpersonalen inta en positiv inställning till de drabbades möjligheter att hantera behandling 

och sjukdom samt att kunna få leva det liv som de önskar så gott det går.  

  

Resultatet visar att även föräldrarnas självkänsla och hälsa påverkas. Föräldrar känner sig 

utmattade och är i avsaknad av hälsa, då deras relationer och livet i allmänhet inte är i balans. 

Föräldrar lade all sin energi på sitt sjuka barn medan deras egna hälsa och mående 

bortprioriterades. De var som föräldramaskiner, gjorde allt det som måste göras kring de 

vardagliga rutinerna och kring barnets agenda. Enskär, Hamrin, Carlsson & Von Essen, 

(2011) skriver att föräldrar ställer höga krav på sig själva då de vill ha koll på allting, oroar 

sig för sitt barn, blir stressade, ledsna och styrs mycket av sjukhusrutiner. Detta beteende 

leder till ökat lidande, något som kan minskas med kontinuerligt socialt stöd från anhöriga, 

vänner och vård. Främst framkommer dålig självkänsla i att föräldrarna skuldbelägger sig 

själva för att deras barn är sjukt och påverkas av att se barnet lida i sin sjukdom och 

behandling. Självkänslan påverkas också av de materiella bekymren, såsom hanteringen och 

oron över ekonomin och beroendekänslan gentemot vården. Överlag känner föräldrar mindre 

tillfredställelse med sin livssituation då deras barn får gå igenom cancerbehandling (jämfört 

med de föräldrar som avslutat sina barns behandling) även om de också får nya perspektiv på 

livet då de värdesätter det på ett annat sätt (Enskär et al. 2011). Ett fint exempel på livsvärldar 

som möts i resultatet, är då en mamma beskriver att något händer när hon och hennes son i 

stillhet delar tiden här och nu i väntan på vård och cancerbehandling.   

  

I resultatet framkommer mycket sjukdomslidande. Barnen upplever mycket fysisk smärta 

under cancerbehandling. Deras självkänsla påverkas av hårförlust, förändrat utseende och 

upplevelser av sjukdom samt att de isolerar sig, något som bekräftas i Enskär et al.  

(2008). Enskär et al. (2008) fortsätter att understryka betydelsen av god smärtlindring för att 

minska lidandet. I föreliggande resultat framkommer barnens obehag inför 

cancerbehandlingen och oro för smärtan. Barnen märker ändå mer av de psykosociala 

besvären än de fysiska och i detta behöver sjuksköterskor vara extra uppmärksamma. Barnen 

är olika individer med individuella behov men sjuksköterskor behöver vara medvetna om att 

de blir psykosocialt påverkade av behandling och cancern. Känslan av isolering på sjukhuset 

gör att barnen blir psykiskt stressade. Här kan sjuksköterskor hjälpa barnen med stimulans i 

form av till exempel samtal, spel, aktivitet och lek (ibid, 2008). I resultatet sätts den levda 

kroppen i fokus för barnen under hela behandlingstiden då deras liv begränsas mycket under 

denna period. Den levda kroppen är subjektiv då den är fylld att tankar, känslor och 



28  

  

erfarenheter samtidigt som en fysisk skada vid sjukdom ger en begränsning till livet och 

verkligheten (Dahlberg & Segesten, 2010).  

  

I resultatet framkommer att vissa barn inte får ett betydande stöd i form av förståelse från 

lärare när de vill rycka mössan av samtliga elever och inte respekterar det drabbade barnets 

integritet. Med avseende på de psykosociala aspekterna behöver barnen extra stöd vid 

tillbakagång till skolan (Enskär et al. 2008). Här kunde bättre samarbete mellan ansvarig 

sjuksköterska och skolans personal ske för att stärka tryggheten för barnet i överången till 

skola och vardagsliv.   

I föreliggande studie upplever barnen frihet och ett förbättrat välmående när de får 

permissioner för att göra vardagliga saker som att vara hemma, umgås med kompisar, gå i 

skolan eller resa. Här blir det tydligt hur vårdens patient- och livsvärldsperspektiv gynnar 

välbefinnande och hälsa.   

  

Haegen, Luminet & Oliver (2015) skriver hur föräldrar till cancerdrabbade barn hanterar 

stress relaterad till cancern. Livsvärld för föräldrar innebär att närvara vid barnens svåra 

cancerbehandling samt stress och tvång att vara på sjukhus iväg från familjen. Detta leder till 

ökad risk för ångest, depression och posttraumatisk stress hos föräldrarna. Risken visar sig 

vara förhöjd hos mödrar med låg inkomst. Dessutom finns det ett samband mellan drabbade 

föräldrars stress och försämrat arbetsminne samt koncentrationsförmåga. Bättre välbefinnande 

skapas av sociala kontakter, goda familjerelationer, minnesträning och hanteringsstrategier, 

visar studien. Resultaten i Haegen et al. (2015) stämmer med föreliggande studies resultat när 

det gäller föräldrars stress, oro och koncentrationssvårigheter samt att detta kan leda till 

ytterligare problem såsom ångest och depressionsliknande tillstånd. Ett intressant resultat i 

Haegen et al. (2015) är att de negativa upplevelserna kan ge minnes- och 

koncentrationssvårigheter samt att oron och stressen sitter kvar hos föräldrarna i flera år efter 

cancern trots att barnet har friskförklarats (Haegen et al, 2015). Föräldrarna har unika 

livsvärldar, för att förstå deras oro, stress och psykiska status behöver sjuksköterskan 

kommunicera med dem individuellt. När föräldrar blir sedda och lyssnade på minskar deras 

lidande och hälsan vårdas (Dahlberg & Segesten, 2010).   

I resultatet framgår det att föräldrar vill vara ett stöd för sitt cancerdrabbade barn. De kände 

sig maktlösa, men gjorde så gott de kunde genom att var närvarande, ha koll på medicinering, 

behandling och läkarmöten och underlätta för barnet i sjukhusvistelsen och vardagen. 

Föräldrarna levde mycket i ovisshet och led av att behöva vänta på läkarnas svar och oron 
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förvärrades genom fler spekulativa tankar om barnets sjukdom och lidande. Stressnivån steg 

när föräldrar inte fick vara delaktiga eller inte fick tillgång till information. Norberg & Boman 

(2011) skriver att föräldrar som känner sig i en okontrollerbar situation och inte upplever sin 

föräldraroll som viktig kan drabbas av senare posttraumatiskt stress (PTSS). Denna tendens 

att drabbas av PTSS i samband med brist på kontroll var mer aktuell bland mödrarna. 

Föräldrar sökte information och svar och ville bli underrättade om barnets förändringar i 

sjukdom, behandling och tillfrisknande. Förlust av kontroll visade sig även i relationerna med 

sin partner och inom familjen. Detta genom att de hade mindre tid för övriga familjen vilket 

också gav en känslomässig instabilitet hos föräldrarna och ökade risken ytterligare för PTSS. 

Om föräldrar fick vara mer delaktiga och om de fick kontinuerlig information, skulle detta 

minska stressen för föräldrarna. De skulle på så vis få det lättare att hantera sin vardag och 

kunna uppnå bättre hälsa (Norberg & Boman, 2011). Behovet att vara delaktiga och få 

information är stort och om behovet inte kan uppfyllas blir det samtidigt svårt för föräldrarna 

att hantera barnets sjukdom. Om hanteringen av information förbättras kan föräldrarnas stöd 

till barnet bli bättre (Kästel, Enskär & Björk, 2012). I föreliggande studie ryms den levda 

kroppen in hos föräldrarna då deras psykiska hälsa är det som bär dem igenom barnets 

behandling. Även om förhållandena är psykiskt tunga kring barnets cancerbehandling så ger 

de mening för föräldern att ta hand om sitt barn. Den levda kroppen är meningsbärande och 

meningsskapande, själslig, kroppslig och existentiell (Dahlberg & Segesten, 2010).    

  

Enskär et al. (2011) skriver att det är viktigt för föräldrar att få dela med sig av sina nya tankar 

och erfarenheter. Vad som hjälper dem att hantera sin livssituation är att se sitt barn som 

modigt och att kunna tänka positivt. Föräldrarnas positiva tänkande och stödet från andra 

bidrar till att de kan hantera barnets sjukdom bättre samt unna sig tiden till att ta hand om sig 

själva. Ofta mår föräldrar bäst när de får vara nära sitt barn och när deras relationer är i balans 

(Ibid). Hälsa enligt Dahlberg & Segesten (2009) är att möjliggöra välbefinnande trots 

sjukdom. Enskär et al. (2011) rekommenderar strategier för ökat välbefinnande, såsom mer 

positivt tankesätt och umgänge samt stöd från andra vuxna. Dessa rekommendationer ger 

bättre förutsättningar att hantera sjukdom och lidande (Ibid).   

I föreliggande studies resultat beskriver både barn och föräldrar det positiva som de upplever 

när de får dela med sig av erfarenheter och samtala med andra i liknande situation.   

  

I resultatet önskar barnen att personalen ska förstå deras situation och vara professionella. De 

vill ha ett personligt bemötande och en relation till de i personalen som mötte dem med 
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respekt. Barnen ogillade dystra besked och negativitet vilket påverkade deras sinnesstämning 

negativt. Olsson, Jarfelt, Pergert & Enskär (2015) skriver att en god relation kan uppnås 

genom att låta patienten få vara delaktig i sin vård i form av kommunikation och information, 

samtidigt som det krävs att personal tar sig tid att lyssna på barnen (Olsson et al. 2015). Det 

blir tydligt hur livsvärlden sätts i fokus vid en god patientkontakt och denna grundläggs vid 

ett patientnära, personligt bemötande (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). I Olsson et al. 

(2015) studie framkommer även att tonåringar önskar åldersanpassad vård eftersom de har 

andra behov än mindre barn, till exempel kring sexuella frågor då en biverkning av 

strålbehandling kan vara infertilitet eller sterilitet. Likheter finns i denna studies resultat då 

det tydligt visar att barn inte alltid känner sig förstådda av vårdpersonal och att de önskar 

bättre förståelse för deras livsvärld.    

  

SLUTSATS   

Studien visar att cancerdrabbade barn kände ledsamhet över att de drabbades av cancer och 

oroade sig för anpassning till livet utanför sjukhuset. Föräldrar till cancerdrabbade barn kände 

stor förtvivlan, oro och stress över barnets sjukdom och behandling. De oroade sig för sin 

egen samt barnens framtid. Rädslan för återfall skapade mycket oro. De gav allt för sitt barn 

vilket resulterade i utmattning och upplevelsen av att inte räcka till. De åsidosatte jobb, övrig 

familj och relationer samtidigt som de upplevde ensamhet i sin situation.    

  

För att uppleva välbefinnande och motverka psykisk ohälsa var det viktigt för barn och 

föräldrar att de hade ett bra nätverk och stöd från familj, vänner och personal. För barnen var 

det betydelsefullt med en välfungerande psykosocial miljö både på sjukhuset och i vardagen. 

Familj och vänner gav kärlek och motiverade barnen att kämpa mot cancern. Föräldrar 

påverkades mycket av sina barns hälsa och utveckling. De önskade allt gott för sina barn i 

form av framgångsrik behandling och friskförklarande. För barnen var det betydelsefullt med 

starka föräldrar som gav dem trygghet och möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. 

Både barnen och föräldrarna lyckades trots stora påfrestningar visa prov på psykisk styrka, tro 

och hopp, något som kanske hjälpte barnen att besegra cancern.    

  

Utöver föräldrar är vårdpersonal barnens närmaste kontakt under behandling. Som 

föreliggande studie visar förbättras delaktigheten vid ett gott bemötande och förståelse för 

barnets och förälderns livsvärld. Med studiens resultat kan sjuksköterskor få bättre 
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förståelse och därmed ge bättre bemötande gentemot cancerdrabbade barn och föräldrar. 

Sjuksköterskan kan även arbeta preventivt mot psykisk ohälsa och upptäcka 

cancerdrabbade barn och föräldrar som mår dåligt och har dålig självkänsla i ett tidigt 

skede av diagnos och behandling, till exempel genom att vara kommunikativ, informativ 

samt ta reda på och möta barn och föräldrars behov.    

Fortsatt forskning  

Föreliggande studie kan ligga till grund för ökad kännedom hos sjuksköterskan och därmed 

förbättrad yrkeskompetens. Men vad får cancersjukdomen för effekter på övriga 

familjemedlemmar eller nära vänner? Om till exempel oro och stress sprider sig till 

närstående vid sidan om barnen och föräldrarna, kunde ökad kännedom om detta bidra till 

ytterligare sjuksköterskekompetens.   

I föreliggande studie dominerade flickors och mammors perspektiv. Frågan är om pojkar och 

pappor hanterar cancersjukdomen annorlunda än flickor och mammor? Svaret på frågan 

skulle kunna förbättra sjuksköterskans möte med barnen och deras föräldrar genom att bättre 

tillgodose deras behov.   
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mamma?  

Edgardh,  

I, (2005)  
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Alfabeta  Ingrid 

Edgardh, 

har en 

man och  

3 barn.   

Mamma till John, skriver 

om den långa väntan på 

barnets diagnos och att 

som förälder handskas 

med det tuffa förloppet i 

barnets sjukdom och 

behandling samt om 

relationen med sin man 

och sina barn. Diagnosen 

Neuroblastom stadium VI 

som John fick hade dålig 

prognos och  

John, 5 år.  

År 1997  

Boken 

granskades 

genom 

förlaget. 

Kvalitet hög  

 

    mamman beskriver om  

sina känslor kring att ta 

hand om ett barn med 

livshotande sjukdom och 

oron för återfall.    

  

Aldrig 

utan 

hatten, 

Eliasson,  

E. (2012)  

Självbi 

ografi 

och 

dagbok 

santeck 

ningar  

Recitoförl 
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Emmy,  

diagnotis 

erades 

med akut 

lymfatisk 

leukemi. 

Hon  

skrev 

boken i 

sena 

tonåren.  

Emmy, Hon skriver om 

den fysiska och psykiska 

smärtan hon upplevde 

och hur mycket hon ville  

slippa smärtan. Hon fick 

återkommande 

infektioner och en gång 

när hon var nära att gå 

bort, upplevde hon ett 

ljussken. Emmy skriver 

återkommande om sin 

självkänsla och om 

tacksamheten tillsina 

föräldrar och sina vänner. 

Hon blev friskförklarad 

när hon var 18 år.    

Emmy, 8 år. 

År 2000  

Boken 

granskades 
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Kindstedt,  

H.(2010)  

Självbi 

ografi  
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rfonden  

Helene  
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mamma 

till Ivar,  
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en 

hjärntum 

ör när 

han var 

fem år 

gammal. 

Hon har 

två andra  

barn med 

sin 

make.  

I boken skriver hon om 

den långa väntan för rätt 

diagnos. Det tog nio 

månader för läkarna att 

konstatera att barnet hade 

cancer. Hon beskriver 

sina känslor för sitt sjuka 

barn, hur hon 

hanteradesina relationer 

och om otillräckligheten 

för sin familj samt om sin 

hälsa och hur hon gick 

från självständig 

företagare till att börja om 

på nytt med nya 

framtidsplaner.  John 

friskförklarades när han 

var 11 år gammal  

Ivar, 5 år.   Boken 

granskades 

genom 

Barncancerfon 

den. Kvalitet 

hög  

Att aldrig 

ge upp, 

Kjellberg,  

A.,  

Nyström,  

C &  

Svensson,  

E. (2000).  

Självbi 

ografi 

och 

dagbok 

santeck 

ningar  

Barncance 

rfonden  

Anna 

och 

Cecilia  

Boken handlar om tre 

tjejer som skriver om 

hur de hanterade sin 

cancer och om hoppet 

och glädjen för livet. De 

två tjejerna som kom 

med i urvalet hette Anna 

och Cecilia. De 

drabbades av leukemi 

och hjärntumör.    

Anna, 16 år  

(1997) och 

Cecilia, 15 

år (1995).  

Boken 

granskades 

genom 

Barncancerfon 

den. Kvalitet 

medelhög  

Att  Självbi Lyckeby  Mamma  Detta är en bok parallellt  Peter fick  Boken  
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drabbas 

av cancer  

som ung – 

och att 

leva med 

följderna, 

Lundell, P  

& Lundell  

E. (2005)   

   

ografi 

skriven 

av en  

mamma  

och 

hennes 

son  

 Elisabeth 

och 

sonen 

Peter  

skriven av en mamma 

och hennes son som 

drabbades av cancer. 

Mamman skriver om sina 

känslor och hantering 

kring sitt barns sjukdom 

och behandling samt om 

sin relation till sin man 

och äldre dotter. Barnet, 

Peter som fick diagnos 

Ewin Sarkom, skriver om 

sina känslor och sin 

hantering av sin sjukdom 

och behandling. Peter 

fick återfall och om 

denna upplevelse skriver 

både mamman och barnet 

också om.  

  

diagnos när 

han var 16 

år.  

granskades av 

förlaget.  

Kvalitet hög.  

Avdelning  

42,  

Olsson, C- 

M (2014).  

Självbi 

ografi  

S.N:  Magdale 

na 

drabbade 

s av 

hjärntum 

ör. Hon 

skrev 

boken i 

sena 

tonåren.  

Magdalena skrev denna 

biografi där hon berättar 

personligt och 

känslosamt om de tuffa 

perioderna under 

behandling, familjens 

stöd och kampen för att 

kunna hantera 

vardagslivet med 

kompisar och skola vid 

sidan om.   

Under  

lågstadiet  

Boken 

granskades av 

förlaget.  

Kvalitet hög.  
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Att stå 

bredvid 

cancer , 

Ringdahl,  

O (2015).  

  

Självbi 

ografi, 

dagbok 

santeck 

ning, 

intervju 

er och 

fakta.  

Natur &  

Kultur  

  

Ola, 

ensamstå 

ende 

pappa.  

Ola är pappa till Estelle 

som drabbades av 

cancertypen Hodgkins, 

Han var ensamstående 

med henne varannan 

vecka. Ola skriver om sin 

stora sorg till att dottern 

drabbats av cancer men 

också hur han ville visa 

sig stark för hennes skull. 

Han skriver om hur 

viktigt det blev att visa 

sin kärlek med kramar 

och säga att han älskade 

henne varje dag. Estelle 

fick återfall och om detta 

skriver han också om hur 

han och hennes mamma 

samarbetadeför att klara  

Estelle, 10 

år gammal  

Boken 

granskades av 

förlaget. 

Kvalitet 

medel.  

    även denna period. Olas 

berättelse koncentreras till 

ett kapitel: 51. Resten av 

boken är skriven utifrån 

andra perspektiv samt 

fakta om cancer och råd 

till andra föräldrar som 

har ett 

cancercancerdrabbat barn.   

  

  

  

  

    

   

  

  

  

  

  

  

  


