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Abstrakt 

Bakgrund: Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör 

90% av alla leukemifall. När ett barn insjuknade i ALL förändrades hela familjens 

livssituation drastiskt. Föräldrarna hamnade under stor press när det gällde vården av sitt 

sjuka barn och samtidigt sköta om resten av familjen. Det var nödvändigt för sjuksköterskan 

att inventera föräldrarnas upplevelser för att hjälpa dem hantera den nya situationen. Syfte: 

Att belysa föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn som insjuknar i akut lymfatisk leukemi. 

Metod: En systematisk litteraturstudie där 13 vetenskapliga artiklar valdes ut ligger till grund 

för studien. Artiklarna analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Då 

föräldrarna fick beskedet om deras barns diagnos uppstod känslor av chock och misstro. 

Behov av kunskap och information om ALL uttrycktes. Föräldrarna upplevde att den svåra 

behandlingen gav stark oro och inverkade negativt på sömnen. Att vara där hos barnet på 

sjukhuset upplevdes viktigt. Men att få familjelivet att gå ihop under de pågående 

behandlingarna var inte helt okomplicerat. Sjukvårdspersonalens stöd, god kommunikation 

och kontinuitet i vården upplevdes väsentligt för att orka med och underlätta den nya 

situationen. Slutsats: Föräldrarna upplevde stora emotionella utmaningar i samband med sitt 

barns diagnos. Behov av stöd och kunskap samt kontinuitet och god kommunikation ansågs 

vara väsentligt för en god vårdupplevelse.  
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1. Inledning 

När ett barn blir allvarligt sjuk ställs familjen i sin helhet inför en ny verklighet som präglas 

av osäkerhet, sorg och rädsla (Ringnér, 2013). Leukemi är den vanligaste cancersjukdomen 

hos barn och akut lymfatisk leukemi är den cancerform inom leukemi som drabbar flest barn 

varje år. Sjukdomen innebär en lång och besvärlig behandlingstid vilket resulterar i många 

timmar på sjukhus (Björk, 2017). Förväntningarna på föräldrarna blir stora och sjukdomen 

sätter sin prägel på hela familjens tillvaro. För föräldrarna är det inte alltid lätt att få ihop sin 

tillvaro när ett barn är sjukt och ofta hamnar syskonen i andra hand och ens egna behov i 

skymundan (Ygge, 2015). För att sjuksköterskan ska kunna stödja och hjälpa föräldrar i att 

hantera denna nya situation behövs kännedom och förståelse för föräldrarnas upplevelser 

(Coyne, 2015). 

 

2. Bakgrund 

2.1. Akut lymfatisk leukemi 

Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste formen av leukemi och utgör cirka 90 

procent av alla leukemifall. ALL orsakas av att ett stort antal vita blodkroppar börjar föröka 

sig ohämmat och tränga undan de friska blodkropparna i benmärgen. Detta försämrar 

benmärgens normala funktion att producera leukocyter, erytrocyter och trombocyter. Av akut 

lymfatisk leukemi utgörs ca 85% av B-cellstyp vilket har en bättre prognos än T-cellstyp 

(Björk, 2017).  

 

2.1.1. Symtom 

Ett kännetecken för sjukdomen akut lymfatisk leukemi är att barnet fort blir allt sämre. 

Symtom som uppmärksammas vid sjukdomen är blekhet, trötthet och bensmärtor. Andra 

symtom som är vanliga när ett barn eventuellt har insjuknat i ALL är blåmärken som uppstår 

utan orsak och som ej försvinner samt svårbehandlade sår och infektioner (Barncancerfonden, 

u.å).  

 

2.1.2. Behandling 

Vid misstanke om akut lymfatisk leukemi tas ett blodprov på barnet. Om blodprovet påvisar 
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lågt blodvärde av trombocyter och leukoblaster kan det tyda på att barnet insjuknat i ALL. För 

att fastställa diagnosen görs en biopsi. Under 2,5 år behandlas akut lymfatisk leukemi 

kontinuerligt med cytostatika (Björk, 2017). Alla former av ALL behandlas lika under de 

första fyra veckorna. Därefter bestämmer läkaren den fortsatta behandlingen beroende på hur 

väl barnet svarar mot den. Behandling mot ALL delas in i standardrisk, medelrisk eller 

högrisk. Högriskbehandlingen inkluderar ofta benmärgstransplantation. Enligt 

Barncancerfondens behandlingsprotokoll (2008) kan barnen drabbas av olika biverkningar 

under behandlingen beroende på vilka blodkroppar som drabbas. Några av biverkningarna är 

lågt blodvärde vilket leder till trötthet, låga värden av trombocyter som leder till en ökad risk 

för blödning samt infektionskänslighet. Infektionskänslighet är den absolut viktigaste 

biverkningen att ha i beaktning vid cytostatikabehandling.  

Tack vare bättre diagnostik och en allt effektivare behandling har prognosen för ALL blivit 

betydligt bättre under de senaste åren (Barncancerfonden, u.å). Ungefär 90 procent av barnen 

blir friska efter genomgången behandling (Björk, 2017). 

 

2.2. Barn på sjukhus 

Familjen utgör trygghet för det sjuka barnet och oavsett ålder så är det föräldrarna som 

uppfostrar och vårdar, vilket medför att de förstår barnets känslomässiga behov allra bäst. En 

sjukdomsvistelse upplevs ofta som en traumatisk händelse för ett barn och ett barn som 

lämnas ensam utan sina föräldrar på ett sjukhus blir också utan sin trygghet (Månsson & 

Enskär, 2008). Familjen har därmed en viktig roll i vården och idag är det vanligt att någon av 

föräldrarna är med sitt sjuka barn på sjukhuset dygnet runt (Ygge, 2015).  

 

2.3. Föräldrarnas roll 

Omvårdnaden som ett barns föräldrar ger när det handlar om vård av sjukdom innefattar bland 

annat trygghet, kärlek och stöd. För sjuksköterskor är föräldrarna en resurs som ska inkluderas 

i vården av sina barn. Föräldrarna tillgodoser även att barnen får en god vård och förenklar 

vårdandet för sjuksköterskorna genom att exempelvis se till att deras barn håller god hygien. 

En diskussion mellan sjuksköterskor och föräldrar är nödvändigt för att föräldrarna ska veta 

vilken roll de har kring vårdandet av sina barn. En dialog mellan dessa två olika roller är 

viktigt att ha genom hela vårdtiden för att vårdandet av barnet ska främjas till det bättre. 

Föräldrarna har en strävan av att stötta sina barn i deras sjukdom och kunna utföra de 
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vårdrelaterade procedurer som är möjliga för dem att utföra (Coyne, 2015). 

 

2.4. Sjuksköterskans roll 

Enligt ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod är sjuksköterskans grundläggande 

ansvarsområden att; främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. 

Sjuksköterskan ska oberoende av ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, tro, 

kulturell eller etnisk bakgrund erbjuda lika vård till enskilda personer och familjer (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014a). Sjuksköterskornas roll i vårdandet av ett barn med leukemi är 

att ge den vård och det stöd barnet och dess familj behöver. Genom en familjefokuserad 

omvårdnad ska familjen inkluderas på så vis att det är tydligt vilken roll föräldrarna har kring 

vårdandet av sitt sjuka barn. Information och undervisning ska även ske för att möjliggöra för 

en så god vård som möjligt (Coyne, 2015).  

 

3. Begreppsdefinitioner 

3.1. Familj 

Definitionen av en familj kan skilja sig mycket från vad som tycks vara samhällets normer. 

Det är inte alltid en familj är en kärnfamilj som består av en mamma, en pappa och deras 

barn. I stället kan många andra versioner finnas i en familj som exempelvis två mammor eller 

två pappor eller kanske en mormor och hennes två barnbarn. Det finns även de familjer som 

inte är bundna via blodsband utan där barnet exempelvis kan vara adopterat eller där 

vårdnadshavarna är fosterföräldrar. Vad som är en familj och inte kan beskrivas olika utifrån 

varje enskild familj när de får frågan. För en familj är det hela släkten medan för en annan 

familj är det en förälder, två barn och ett husdjur (Wright, Watson & Bell, 2011). 

 

3.2. Föräldrar/vårdnadshavare 

I en familj oavsett hur den ser ut och är uppbyggd finns det alltid någon som är 

vårdnadshavare för barnen. Denna, eller dessa personer, har det juridiska ansvaret och fattar 

alla viktiga beslut som rör barnet. Detta ansvar står fast till barnet fyller 18 år. 

Vårdnadshavaren kan vara barnets biologiska eller adoptivföräldrar men likväl någon annan. 

Vad som är viktigt är att denna eller dessa personer står för att ge barnet den trygghet, fostran 

och omvårdnad som barnet behöver under sin uppväxt (Regeringskansliet, 2015). I denna 

studie benämns vårdnadshavaren som förälder, mamma eller pappa. 
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3.3. Barn 

Definitionen av barn är enligt Nationalencyklopedin (u.å) en människa mellan tiden personen 

föds tills då personen fyller 18 år. Däremellan genomgår barnet sex olika åldersperioder, den 

första nyföddhetsperioden och den sista, mellan puberteten och vuxen ålder, benämns 

adolescensen. I denna studie benämns en person i åldern 0-18 år som ett barn. 

 

4. Teoretisk referensram 

4.1. Familjefokuserad omvårdnad 

I omvårdnad av familjer har begreppet familjefokuserad omvårdnad kommit att användas mer 

och mer (Månsson & Enskär, 2008). Familjefokuserad omvårdnad utgörs av ett systematisk 

förhållningssätt där mänskliga relationer kan beskrivas som ett system som påverkas av 

varandra (Wright, et al. 2011). Inom familjefokuserad omvårdnad ingår familjecentrerad och 

familjerelaterad omvårdnad. Familjecentrerad omvårdnad handlar om att se familjen som en 

helhet där familjemedlemmarna och familjen fokuseras samtidigt. Familjemedlemmarnas grad 

av involvering i omvårdnaden bestäms i en dialog mellan familjen och sjuksköterskan. 

Förbindelsen mellan familjen och sjuksköterskan präglas av en icke-hierarkisk relation och 

inriktningen i det familjecentrerade perspektivet är att frigöra familjens interna och externa 

resurser (Benzein, Hagberg, Saveman, 2009). I en studie av American academy of pediatrics 

(2003) beskrivs familjecentrerad vård som ett förhållningssätt som formar sjukvården och 

handlar om interaktionen mellan patienter, familjer, läkare, sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal. Sjukvårdspersonal som arbetar efter en familjecentrerad vård förstår den viktiga 

roll som familjen spelar för att säkerställa hälsa och välbefinnande för barn. Wright, et al. 

(2011) menar att det är betydelsefullt för sjuksköterskan att förstå värdet i att som patient ha 

tillgång till sin familj. Familjen utgör en resurs för patienten men även för 

sjukvårdspersonalen. 

I familjerelaterad omvårdnad sätts patienten i centrum och familjemedlemmarna ses snarare 

som kontext. Sjuksköterskan ses som expert och avgör i stor utsträckning familjens grad av 

involvering. Inriktningen i det familjerelaterade perspektivet är att lämna information och stöd 

utifrån hur sjukdomen påverkar de enskilda familjemedlemmarna (Benzein, et al. 2009).  

Familjefokuserad omvårdnad handlar övergripande om att sjuksköterskan kartlägger och 

tillgodoser hela familjens men också varje enskild familjemedlems behov. 
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Sjuksköterskan strävar efter en förståelse för flera olika perspektiv och respekt för 

familjemedlemmarnas och patientens egna uppfattningar och upplevelser kring sin hälsa och 

ohälsa (Wright, et al. 2011). Som Dahlberg och Segesten (2010) skriver handlar det om att 

som sjuksköterska kunna använda sin professionella expertkunskap och samtidigt utveckla ett 

öppet och följsamt vårdande. På så vis kan sjuksköterskan börja förstå patienten och dess 

familjs enskilda upplevelser och erfarenheter. Genom terapeutiska samtal mellan 

sjuksköterskan och patienten/familjen menar Wright, et al. (2011) att det framkommer ett 

utbyte mellan de olika gruppernas expertkunskaper. Sjuksköterskans kunskaper om 

omvårdnaden och patientens/familjens kunskaper om deras upplevelser av hälsa och ohälsa. 

På så vis möjliggör även sjuksköterskan för delaktighet i vården.  

Ett familjefokuserat tillvägagångssätt leder till bättre hälsoresultat, klokare fördelning av 

resurser och ökar patientens och familjens tillfredsställelse (American academy of pediatrics, 

2003). 

 

5. Problemformulering 

I samband med att ett barn drabbas av en allvarlig sjukdom förändras hela familjens 

livssituation. Det ställs stora krav på föräldrarna när det gäller skötseln av sitt sjuka barn och 

samtidigt hantera eventuella problem i familjelivet. När ett barn insjuknar i akut lymfatisk 

leukemi är behandlingstiden ofta lång och familjens vardag blir mer eller mindre präglat av 

sjukhusbesök. För barnet utgör föräldrarna en trygghet och familjen blir en viktig resurs i 

vårdandet. För sjukvårdspersonalen är det viktigt att uppmärksamma hela familjens behov och 

därför vill vi ur ett föräldraperspektiv belysa föräldrarnas upplevelser av när ett barn drabbas 

av akut lymfatisk leukemi. 

 

6. Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa föräldrarnas upplevelser när ett barn drabbas av 

akut lymfatisk leukemi. 

 

7. Metod 

En litteraturöversikt valdes för att forma denna studie. En litteraturöversikt handlar om att 

skapa en överblick kring vilken kunskap som föreligger inom ett specifikt omvårdnadsområde 
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som tidigare beforskats (Friberg, 2012). I denna studie har de inkluderade artiklarna både 

kvalitativ och kvantitativ studiedesign. Litteraturstudien gjordes med en induktiv ansats, 

vilket menas med att författarna förutsättningslöst samlade in fakta och därefter utvecklade en 

ny förståelse genom kategorier som speglade människans subjektiva upplevelser av 

omvärlden (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). 

 

8. Urval 

8.1. Litteratursökning 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. Dessa databaser 

innehåller ett brett register av vetenskapliga tidskrifter inom medicin, vårdvetenskap och 

psykologi (Kristensson, 2014). Utifrån studiens syfte har relevanta sökord valts ut. De 

huvudsakliga sökorden som använts är ”acute lymphocytic leukemia”, ”mother”, ”father” och 

”parent”. För att hitta sökord som fungerar i de olika databaserna har ämnesordslistor använts. 

I databaserna Cinahl och PsycINFO användes avgränsningen Peer Reviewed vilket innebär att 

databaserna enbart visar de artiklar som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 

2012). I PubMed saknas denna avgränsning och informationen inhämtades istället i databasen 

Ulrichsweb (Ulrich´s Periodicals Directory, 2015).   

 

8.2. Inklusion/Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier till litteraturöversikten var barn med diagnosen akut lymfatisk leukemi, 

barnen ska vara mellan noll till arton år och föräldrarnas upplevelser. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska för att underlätta bearbetningen av texterna samt etiskt 

granskade. Exklusionskriterier var barnets och syskons upplevelser. 

 

9. Datainsamling 

Vid sökning av artiklar lästes först titlarna igenom för att hitta relevanta rubriker till syftet. 

Därefter lästes utvalda abstrakt igenom för att få en uppfattning om innehållet. Artiklar som 

bedömdes motsvara föreliggande syfte lästes helt igenom för att slutligen väljas eller väljas 

bort. Carlsson och Eimans (2003) kvalitétsbedömningsprotokoll för kvantitativa respektive 

kvalitativa artiklar användes vid granskningen av de valda artiklarnas vetenskapliga kvalitét 

(se bilaga 1 och 2). En fråga ur kvalitetsbedömningsmallarna inriktade sig på patienter med 
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lungcancerdiagnos, denna fråga byttes ut mot föräldrar till barn med ALL för relevans mot 

syftet. Utifrån granskningsmallen kom de granskade artiklarna att erhålla ett visst antal poäng 

för varje fråga som besvarades. Därefter räknades poängsumman ut och sammanställdes i 

procent mot det maximala antalet möjliga poäng. Slutligen erhölls en kvalitetsgrad där ”grad 

I” är jämförbart med 80-100%, ”grad II med ” 70-79% och ”grad III” motsvarar 60-69% av 

den totala poängen. ”Grad I” representerar hög kvalité medan ”grad III” motsvarar låg 

vetenskaplig kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Vid val av artiklar fanns strävan om att 

inkludera artiklar som fått grad I. Valda artiklar presenteras i ett sökschema i tabell 1,2 och 3. 

Alla valda artiklar har fått kvalitetsgrad I alternativt II och är i referenslistan markerad med en 

asterisk. Totalt valdes 13 artiklar ut för vidare bearbetning som redovisas i artikelmatrisen (se 

bilaga 3). 

 

10. Sökschema 

Sökning till litteraturstudien genomfördes under tidsperioden 2017-03-01 till 2017-04-09.  

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar.                        

Databa

s 

Cinahl 

Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Urval  

1 

Urval 

 2 

Urval 

 3 

Urval 

 4 

Urval 

 5 

#1 

 

Acute 

lymphocytic 

leukemia 

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

1166      

#2 

 

[MH] Leukemia,  

Lymphocytic, 

Acute  

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

1037      

 #3 Mother OR 

Father OR Parent 

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

51968 

 

    

 

 

 

 #4 

 

#1 AND #3 

 

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

79 

 

79 

 

37 

 

20 

 

13 

 

12 

 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet och urval 5 artiklar valda till resultatet. 

 

Tabell 2. Översikt av litteratursökningar. 

Databas Sökord Avgränsningar Antal Urval  Urval Urval Urval Urval 
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PubMed träffar 1  2  3  4  5 

#1 

 

Precursor Cell 

Lymphoblastic 

Leukemia-

Lymphoma 

[MeSH] 

<10 år 10103      

#2 

 

Mother OR 

Father OR 

Parent 

<10 år 188476      

#3 #1 AND #2 <10 år 303 303 48 16 12 1 (11) 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet och urval 5 artiklar valda till resultatet (dubbletter). 

 

Tabell 3. Översikt av litteratursökningar. 

Databas 

PsycINFO 

Sökord Avgränsningar Antal  

träffar 

Urval  

1 

Urval 

 2 

Urval 

 3 

Urval 

 4 

Urval 

 5 

#1 SU.EXACT("

Leukemias") 

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

452      

#2 

 

Mother OR 

Father OR 

Parent  

Från år 2007 

Peer-Reviewed 

90066      

#3 

 

#1 AND #2  Från år 2007 

Peer-Reviewed 

78 78 28 10 6 0 (6) 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar för granskning av vetenskaplig kvalitet och urval 5 artiklar valda till resultatet (dubbletter). 

 

11.  Dataanalys 

Av de 13 artiklar som valdes till analysen var elva kvalitativa och två kvantitativa. En 

beskrivande metod valdes för att analysera och underlätta sammanställningen av de 

kvantitativa artiklarna då en metaanalys ansågs för omfattande (Forsberg & Wengström, 

2015). Kvantitativ tabelldata omformulerades till resultat i fulltext och analyserades och 

kodades enligt vald analys för kvalitativ forskning.   

En systematisk litteraturstudie går ut på att bryta ner delarna till en ny helhet och en kvalitativ 

innehållsanalys valdes utifrån de tre steg som beskrivs av Forsberg och Wengström (2015). I 

det inledande analysarbetet arbetade författarna enskilt. I det första steget lästes artiklarna 
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igenom ett flertal gånger för att få en helhet och en förståelse för innehållet. I nästa steg togs 

meningsenheter ut från de valda artiklarnas resultat. Meningsenheterna speglade resultatets 

bärande delar. Vidare radades likheter och skillnader upp med hjälp av färgkodning och 

därefter fick varje meningsenhet en kod som speglade dess innehåll. Författarna diskuterade 

tillsammans vad de enskilt kommit fram till för att slutligen sammanfläta materialet utifrån 

det sista steget. Koderna som hörde samman sammanfattades till en underkategori. Utifrån 

underkategorierna förde författarna en lång diskussion kring utformandet av de slutgiltiga 

kategorierna. Nio underkategorier och tre kategorier presenteras i resultatet. Se utdrag av kod 

och kategoriseringsprocessen i tabellen nedan. 

 

Tabell 4. Kod och kategorisering  

Meningsenhet Översättning Kod Underkategori Kategori 

Parents reaction 

to 

the child's 

diagnosis of ALL 

was a complete 

shock, fear and 

guilt. 

Föräldrars 

reaktion till 

barnets diagnos 

av ALL var 

chock, rädsla och 

skuld. 

Chock, rädsla och 

skuld 

Chock och förtvivlan Föräldrars 

upplevelser av 

diagnosen 

Parent described 

despair of the risk 

that their child 

could die. 

Förälder beskrev 

förtvivlan över 

risken att deras 

barn kunde dö. 

Förtvivlan 

Parents identified 

lack of 

knowledge of 

ALL at the time 

of diagnosis and 

felt lack of 

control. 

Föräldrar 

identifierade 

brist på kunskap 

om ALL vid 

tidpunkten för 

diagnosen och 

kände känslor av 

brist på kontroll. 

Kunskapsbehov Informationsbehov 

och brist på kontroll 

 

 

12.  Forskningsetiska avvägningar 

Författarna strävade efter att vara objektiva under bearbetning av artiklar för att inte påverka 

resultatet med egna värderingar (Kristensson, 2014). Författarna har också kontrollerat om 

studierna gjorts med hänsyn till forskningsetik vilket menas att artiklarna blivit godkända av 

en etisk kommitté. Forskningsetik handlar om att både skriftlig och muntlig information har 

givits till de medverkande personerna i studien samt att de har gett sitt samtycke. Att tillämpa 

forskningsetiska regler innebär också att skydda personernas identitet, att insamlad data 
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enbart får användas till forskningsändamål samt att värna om deltagarnas autonomi genom att 

medverkande har rätt att när som helst kunna avbryta studien (Codex, 2016). 

 

13.  Resultat 

Resultatet har hämtats från 13 vetenskapliga artiklar där fyra studier är gjorda i 

Storbritannien, tre i USA, en i Kanada, en i Kina, en i Nordirland, en i Nya Zeeland, en i 

Nederländerna samt en i Australien. Analysen av resultatet sammanställdes i tre övergripande 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier som redovisas i tabellen nedan. 

 

Tabell 5. Översikt av resultatets kategorier  

Huvudkategori Underkategori 

Föräldrars upplevelser av diagnosen Chock och förtvivlan 

Informationsbehov och brist på kontroll 

Hopp och acceptans 

Föräldrars upplevelser av behandling Sömnsvårigheter och ångest 

Föräldrarollen 

Strävan efter normalisering  

Föräldrars upplevelser av stöd och relationer Relation till sin partner och anhöriga 

Vårdpersonalens betydelse 

Relation till föräldrar i samma sits 

 

 

13.1. Föräldrarnas upplevelser av diagnosen 

När föräldrarna får besked att deras barn insjuknat i ALL väcks känslor av chock, misstro och 

förtvivlan. I samband med diagnosen upplever föräldrarna också en överväldigande känsla av 

förlust av kontroll och ett stort behov av kunskap och information identifieras. För att hantera 

det som diagnosen för med sig är hoppet viktigt och föräldrarna upplever dessutom en 

nödvändighet i att börja acceptera den nya situationen. 

 

13.1.1.  Chock och förtvivlan 

Den initiala känsla som kom med beskedet av diagnosen var chock. Chocken grundade sig i 

föreställningar om att cancer endast inträffar hos den äldre befolkningen och att barnet 
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tidigare varit friskt. I samband med chocken väcktes också stark misstro till att barnet 

insjuknat i sjukdomen och en desperat önskan om att läkaren gett en felaktig diagnos. I 

anslutning till diagnosen tvingades föräldrarna att utmana sin egen emotionella 

sinnesstämning. Två känslor som uppstod var rädslan för att förlora sitt barn samt skulden i 

att tänka på barnets död (Aburn & Gott, 2014; Hill, Higgins, Dempster & McCarthy, 2009; 

Wills, 2009). Ytterligare en omfattande känsla som väcktes hos föräldrarna vid 

diagnostillfället  var förtvivlan. Föräldrarna beskrev att denna känsla förstärktes av ovissheten 

och att den genomsyrade hela sjukdomstiden. Förtvivlan förknippades med rädsla för vad som 

skulle komma att hända med barnet samt sorgen och oförmågan att tänka och fungera 

effektivt (Kars, Duijnstee, Pool, Delden & Grypdonck, 2008; Salmon, Hill, Ward, 

Gravenhorst, Eden & Young, 2012; Wills, 2009). 

 

13.1.2. Informationsbehov och brist på kontroll 

Gemensamt för majoriteten av föräldrarna var att de visste väldigt lite om akut lymfatisk 

leukemi vid tidpunkten för diagnosen. De betonade den allmänna uppfattningen av leukemi 

som mycket negativ vilket ledde tankarna till det värsta tänkbara. Många föräldrar refererade 

diagnosen till en obotlig sjukdom som leder till döden. En överväldigande känsla av osäkerhet 

genomsyrade hela barnets sjukdomstid. Det var framförallt i början av diagnosen då 

föräldrarna upplevde att okunskapen kring sjukdomen var som störst och likaså behovet av 

information. Tidig information och diskussion med vårdpersonal upplevdes som meningsfullt 

av föräldrarna. Detta anses vara avgörande för att skingra farhågor och hjälpa föräldrarna att 

börja förstå deras barns diagnos och stundande behandling. På grund av de känslomässiga 

effekterna av diagnosen var det dock svårt för föräldrarna att förstå informationen som gavs i 

det inledande stadiet. De beskrev den som övermäktig och svår att komma ihåg (Aburn och 

Gott, 2014; Hill, et al. 2009). Föräldrarna beskrev en önskan och en drivkraft att få mer 

information om ALL. Idén om kunskap betonas som en maktfaktor eftersom kunskap gjorde 

det möjligt för föräldrarna att förutse och förbereda sig för vad som skulle komma att hända. 

Den allmänna uppfattning bland föräldrarna var att den information och utbildning som de 

fick i samband med barnets diagnos träffade de mesta av deras behov. Däremot understryks 

vikten av kontinuerlig och ständig information för att bidra till föräldrarnas 

kunskapsutveckling. Föräldrar upplevde frustration vid avsaknad information och bristfällig 

uppdatering (Aburn och Gott, 2014; Hill, et al. 2009; Wills, 2009). 
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13.1.3.  Hopp och acceptans 

Att känna hopp var viktigt hos alla föräldrar. Hoppet handlade i synnerhet om att barnet ska 

botas men i realitet med verkligheten fick hoppet en mer kortsiktig innebörd. Istället för att 

hoppas på ett botemedel, fann föräldrarna förtröstan i att sjukdomen inte var så illa som den 

hade kunnat vara och satte upp milstolpar i samband med behandlingen. Föräldrarnas hopp 

medförde ett förkortat perspektiv på framtiden med inställningen av att ta en dag i taget. 

Föräldrar upplevde att de behövde acceptera verkligheten av vad som hände för att kunna ta 

kontroll och hantera situationen. Men att finna sig i den verklighet som föräldrarna stod inför 

beskrevs dock som mycket svår då intensiva känslor av rädsla och förtvivlan väcktes. 

Acceptansen återspeglar ett försök att utforma ett sätt att förstå möjligheten av att deras barn 

kan dö. Föräldrarna skildrar att hoppet i detta sammanhang handlar om att barnet ska slippa 

lida i sin sista tid i livet samt tron att barnet har det bra efter sin död. Föräldrarna beskrev 

också att döden skulle vara mer acceptabel om barnet haft ett meningsfullt liv (Salmon, et al. 

2012). Ett av de viktigaste sätten att hantera verkligheten på var att identifiera de positiva 

delarna av den nya erfarenheten samt att vara optimistisk. Men när verkligheten går ifrån sina 

konstruerade uppfattningar var det enligt en del föräldrar svårt att behålla en positiv 

inställning. Detta beskrivs som speciellt svårt när familjen konfronterades med verkligheten 

av att barn dör av ALL. Föräldrarna uppger att de behöver information som inger hopp och 

optimism samtidigt som informationen skall vara sanningsenlig och uppriktig. Hur 

informationen ges har enligt föräldrarna en viktig betydelse för känslan av hopp och för orken 

att gå vidare och kunna stötta sitt sjuka barn på bästa sätt (Hill, et al. 2009). 

 

13.2. Föräldrarnas upplevelser av behandlingen 

Till följd av barnets intensiva behandling upplever föräldrarna en stark oro. Oron inverkar 

negativt på föräldrarnas sömn och större subjektiva sömnsvårigheter skildras under 

behandlingen. För föräldrarna är det viktigt att finnas där för sina barn under sjukdomstiden. 

Men att få familjelivet att gå ihop under de pågående behandlingarna är inte helt 

okomplicerat. För att klara av den nya situationen upplever föräldrarna ett behov av att sträva 

efter ett normalt familjeliv. Men ett normalt familjeliv var svårt att uppnå då täta 

sjukhusbesök och behandlingar präglade tillvaron. 
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13.2.1. Sömnsvårigheter och ångest  

Föräldrarna upplevde att livet förändrades väsentligt i samband med ALL diagnosen och 

efterföljande behandling. Den förändrade livssituationen och alla nya krav som ställs beskrivs 

inverka på föräldrarnas sömn. Föräldrar till barn med ALL har betydande sömnstörningar och 

upplever mer trötthet än innan barnet fick diagnosen. Föräldrarnas trötthet och 

sömnstörningar visade sig ha ett samband till sitt sjuka barns trötthet då många barn vaknade 

på natten. Att barnen vaknade på natten kan ha orsakats av mardrömmar, behov av mat, 

rädsla, ångest eller för att de vill ha sina föräldrar nära. Föräldrar beskriver att deras 

sömnproblem framförallt beror på oro inför barnets sjukdom och dess behandling samt oro för 

ekonomiska bekymmer till följd av missade arbetsdagar, rädsla för att förlora jobbet, ett 

fungerande familjeliv och avsaknaden av energi till hushållsuppgifter då all tid och ork läggs 

på barnets behandling (Neu, Matthews & King, 2014; Williams & McCharthys, 2015; 

Zupanec, Jones & Stremlers, 2010). Föräldrar till barn med ALL upplever större subjektiva 

sömnsvårigheter jämfört med föräldrar till friska barn. Sömnlösheten är starkt korrelerad med 

upplevd stress, ångest och depression (Matthews, Neu, Cook och King, 2014; Neu, Matthews, 

King, Cook och Laudenslager, 2014). För föräldrarna var det nödvändigt att kunna hantera de 

utmaningar som de ställdes inför men konsekvenserna av utmattningen resulterade i att vara 

mer irriterad, mindre tålamod samt mindre produktiv (Neu, et al. 2014) 

 

13.2.2. Föräldrarollen 

Trots den svåra och krävande upplevelsen som kom med barnets diagnos hade föräldrarna en 

stark önskan att få vara med sitt sjuka barn. Begreppet ”att vara där” identifierades i studien 

av Kars, et al. (2008) och innebar en stor betydelse för föräldrarna. Begreppet definierade 

föräldrarnas behov av att finnas till hands då de inte kunde agera på något annat sätt. Minst en 

av föräldrarna var ständigt hos barnet på sjukhuset och en av dem var ständigt närvarande när 

de var hemma ifall deras barn skulle behöva dem. Denna nya anordning tvingade föräldrarna 

att lägga sina liv åt sidan för att planera kring barnets behandling och behov. För att stödja 

barnet på det bästa möjliga vis försökte föräldrarna ignorera sina egna rädslor, bekymmer och 

behov. För föräldrarna är det kristallklart att de är experter på barnet. De känner barnen bäst 

och vet hur de vanligtvis klarar stress och belastning vilket gör dem övertygande om att de är 

de främsta till att kunna tolka och stödja barnets behov. Hur föräldrarna upplevde sitt stöd till 

barnet skiljde sig åt mellan mamman och pappan. Mödrarna upplevde det mest betydelsefullt 
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att vara tillsammans med sitt barn medan papporna valde att stödja barnet på ett mer praktiskt 

vis. Papporna mötte sina rädslor genom att fortsätta vara aktiva och de upplevde det 

meningsfullt att göra saker för sina barn samtidigt som det gav dem en form av distraktion till 

sjukdomen.  

I studien av Hill, et al. (2009)  och Kars, et al. (2008) beskriver föräldrarna att det tar tid att 

vara där för sitt sjuka barn. Det är känslomässigt krävande och det finns dessutom en risk för 

att bli utbränd. De flesta föräldrar nämner att familjelivet kompliceras av sjukdomen men att 

delegera vården till någon annan upplever föräldrarna som mycket svårt. Enligt föräldrarnas 

mening skulle barnet påverkas negativt av att inte ha någon förälder till hands och de 

beskriver att ingen annan kan ge samma säkra vård och tillgodose barnets behov såsom 

föräldern kan. 

Upplevelsen av föräldraskapsrollerna som mamman och pappan antar under den intensiva 

behandlingen skiljer sig mellan parterna. Papporna uttryckte ett missnöje över 

rollfördelningen då barnets mor antogs ha den dominerande vårdande rollen medan fadern 

tilldelades en perifer roll. Några pappor uttryckte dessutom att vårdpersonalen förstärkte deras 

perifera roll genom att främst vända sig till barnets mor. Papporna uppfattade till följd av 

denna upplevelse deras bidrag på sjukhuset som mindre bra i jämförelse med barnets mor 

(Hill, et al. 2009).  

Föräldrarna upplevde att deras föräldraroll blivit mer slapp i samband med diagnosen och den 

efterföljande behandlingen. Behandlingen som barnen genomgick medförde en rad förändrade 

effekter på deras beteende. Föräldrarna rapporterade att barnen blev mer gnälliga, 

emotionella, klängiga och aggressiva. De förändrade beteendena hos barnen resulterade i att 

mamman och pappan upplevde en förlust av föräldraskapets kontroll. Föräldrarna beskrev en 

känsla av överväldigande och förvirring kring hur de skulle hantera dessa beteendemässiga 

svårigheter under barnets behandling och behov av ytterligare resurser och kunskap kring 

ämnet efterfrågades (Williams och McCarthys, 2015). 

 

13.2.3. Strävan efter normalisering  

En gemensam upplevelse hos föräldrarna är förlusten av ett normalt liv. Familjens vardag 

präglas av täta sjukhusbesök med provtagningar, undersökningar och behandlingar. 

Sjukdomen tar mycket av familjens tid och övergången till den nya vardagen har enligt 

föräldrarna medfört ett oundvikligt avbrott i arbetslivet (Neu, Matthews & King 2014). 
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Föräldrar som fått skära ner på arbetstiden för att ta hand om sitt sjuka barn upplever lägre 

optimism än de föräldrar som inte gjorde det. Vidare beskriver föräldrarna att den sociala 

strukturen förändrats i samband med barnets intensiva behandlingsperiod. Normala relationer 

var svåra att upprätthålla på grund av infektionsrisken vilket resulterade i att många vänner till 

familjen gick förlorade (Hill, et al. 2009).  

Föräldrarna ville inte låta sjukdomsupplevelsen dominera hela deras familjeliv. I ett försök att 

minimera effekterna av sjukdomens upplevelser beskrev de viljan i att försöka upprätthålla ett 

sken av ett normalt familjeliv. Behovet av pauser från sjukdomens erfarenheter var stort hos 

föräldrarna och resten av familjen men också minst lika viktigt för det sjuka barnet. Att ha 

saker att göra hjälpte till att distrahera sjukdomsupplevelsen och uppfattades även som en 

viktig strategi för att stödja syskon till det sjuka barnet. Vidare beskriver föräldrar hur 

vårdpersonalen uppmuntrade dem till att fortsätta leva på som vanligt efter den intensiva 

behandlingen. Familjer blev därmed besvikna när ett normalt liv inte automatiskt följde efter 

genomgången behandling. Ett normalt liv för barnen innefattade att kunna leka med vänner. 

Även om föräldrarna ville skapa ett normalt liv för sina barn fanns oron över risker för 

infektioner och skada ständigt närvarande. Flertalet föräldrar upplevde sig som 

överbeskyddande och det väcktes mycket ångest i att avgöra vad som var bäst för barnet 

(Earle, Clarke, Eiser & Sheppards, 2007; Hill, et al. 2009; Neu, et al. 2014).   

  

13.3. Föräldrarnas upplevelser av stöd och relationer 

Genomgående under hela sjukdomsupplevelsen var stödet till föräldrarna högst väsentligt. 

Stöd från sin partner uppfattades som de viktigaste men även stöd från släktingar och vänner 

var betydelsefullt. Sjukvårdspersonalen upplevdes också ha en avgörande roll i att stödja 

föräldrarna där god kommunikation och kontinuitet i vården ansågs ha en central del. 

Interaktion med föräldrar som går igenom liknande upplevelser tycktes också ha en 

betydelsefull effekt hos föräldrarna. 

 

13.3.1. Relation till sin partner och anhöriga 

Tron på att stödja sin partner var en genomgående uppfattning hos alla föräldrar för att klara 

av att stödja sitt sjuka barn och familj. Föräldrar beskriver sina partners som den mest 

stöttande personen och de fann mycket tröst i sin relation till varandra. Pappor upplevde till 

skillnad från mammor vissa svårigheter i att uttrycka känslor. En del pappor förmedlade ett 
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måste i att vara stark samt att upprätthålla en positiv attityd för att stödja sin partner. Deras 

uppfattning var att om de uttryckte sina egna bekymmer så skulle det förstärka sina partners 

rädslor. Papporna beskrev att när de bröt ihop tenderade de att göra det privat när ingen såg. 

Maskering av rädslor och känslor användes i viss utsträckning för att återspegla en strategi för 

att klara av sjukdomens upplevelser. Några pappor beskrev också upplevelsen av ett större 

ömsesidigt stöd där mamman och pappan jämbördigt uttryckt sina rädslor och känslor snarare 

än att papporna varit tvungna att vara starka (Hill, et al. 2009). 

Att kunna ta hjälp av sin partner, släktingar och vänner upplevdes som mycket viktigt efter 

chocken av diagnosen och under den efterföljande behandlingen. Stödet innefattade både 

känslomässigt och ekonomiskt stöd och föräldrarna upplevde det som en emotionell lättnad 

att få tala ut om sina känslor. En del föräldrar upplevde att människor utanför den närmaste 

familjen inte förstod vad deras familj gick igenom. Till föräldrarnas förtret insåg inte vissa 

människor allvaret i familjens situation och likställer ALL med ett brutet ben, där barnet snart 

skulle läka och bli friskt (Hill, et al. 2009; Neu, et al. 2014; Will, 2009). 

 

13.3.2.  Vårdpersonalens betydelse 

Gemensamt för föräldrarna var att vårdpersonalen spelade i synnerhet en mycket viktig roll. 

Föräldrar rapporterade att de kunde föra en diskussion med både läkarna och sjuksköterskorna 

och att de gavs utrymme till att ställa frågor. Huruvida föräldrarna upplevde känslomässigt 

stöd från läkaren eller ej går dock isär. En del föräldrar upplevde mestadels läkaren som 

känslomässigt stödjande och lättillgänglig medan andra föräldrar upplevde läkaren som 

frånvarande och inte emotionellt stödjande. Några föräldrar beskrev dessutom relationen till 

läkaren som känslolös (Aburn & Gott, 2014; Young, Ward, Forsey, Gravenhorst & Salmon, 

2011). I en annan studie rapporterade föräldrarna att de fick bra stöd från både läkare och 

sjuksköterskor på avdelningen och att stödet hjälpte dem att ta hand om sitt barn (Will, 2009). 

Det fanns en bestämd uppfattning hos föräldrarna att sjuksköterskan spelade en betydande roll 

i att tillhandahålla stöd för både sig själva och deras barn under den inledande perioden av 

diagnosen. Vård till hela familjen identifieras som mycket viktigt av föräldrarna men stödet 

till papporna upplevdes generellt förbises då sjuksköterskorna ofta koncentrerar sig på att 

stödja mammorna (Aburn & Gott, 2014; Hill, et al. 2009; Wills, 2009). Föräldrarna betonar 

vikten av parternas lika behov av stöd och att öka medvetenheten hos sjuksköterskorna. De 

upplevde också att det skulle vara betydelsefullt att bli erbjuden någon form av familjestöd, 
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där föräldrarna kunde diskutera och rådfråga andra personer som varit med om samma 

erfarenheter eller någon som innehar kunskap om diagnosen (Lowe, Bracery & Gibson, 2008; 

Wills, 2009). Föräldrarna beskrev att vårdpersonalen till skillnad från sig själva inte alltid 

placerade deras barn i första hand. Vårdpersonalen hade ofta andra prioriteringar och 

föräldrarna upplevde att de måste vara uppmärksamma och styra personalen för att skydda 

barnets intresse. Kontinuitet i vården var mycket viktigt för föräldrarna eftersom de upplevde 

det lättare för barnet och för sig själva att ta emot vård från ett välkänt ansikte. Att träffa nya 

läkare ansågs istället försvåra vården av den orsak att de inte kände till barnet och dess 

sjukdomsbakgrund (Kars, et al. 2008; Lowe, et al. 2008). 

Öppen kommunikation till läkare och sjuksköterskor beskriver föräldrarna som avgörande för 

planering av arbetsdag och familjeliv. Tydlig kommunikation om barnets villkor ansågs också 

vara väsentligt för en god vårdrelation. Föräldrarna upplevde att väntan var bland det svåraste 

då väntan på läkare, recept och behandling ofta gav upphov till stor oro. Men om förseningen 

hanterades korrekt i form av upplysning om orsaken till dröjsmålet så upplevde föräldrarna 

det som okej (Lowe, et al. 2008; Will, 2009). 

 

13.3.3.  Relation till föräldrar i samma sits 

Kontakt med andra föräldrar på sjukhuset som befann sig i liknande situationer beskrivs av 

föräldrarna som mycket betydelsefull. Föräldrarna beskriver en utveckling av nya 

vänskapsband till andra föräldrar som har barn med cancer och den ömsesidiga förståelsen till 

de som genomgår samma sak hjälpte föräldrarna att öppna upp sig. Att veta vad den andra 

föräldern gick igenom gav ett betydelsefullt och ömsesidigt stöd som underlättade tiden på 

sjukhuset. Föräldrarna upplevde också att utbytet av kunskap och tankar mellan familjerna 

bidrog till lärorik information (Hill, et al. 2009; Aburn & Gott, 2014; Neu, et al. 2014). 

 

14.  Diskussion 

14.1. Metoddiskussion 

En litteraturstudie valdes utifrån syftet att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn som 

insjuknat i akut lymfatisk leukemi. Hela familjen drabbas när ett barn får diagnosen akut 

lymfatisk leukemi men att beskriva hela familjens upplevelser ansågs vara för omfattande. 

Forsberg och Wengström (2015) skriver att ett syfte ska vara kort, koncist, specifikt och 

tydligt. Även Kristensson (2014) tar upp att syftet ska vara rimligt att undersöka under den 
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avsatta tiden. Författarna kan därför behöva begränsa syftet för att uppsatsen ska bli klar i tid 

och ju bredare syfte desto mer komplicerade blir de olika stegen i forskningsprocessen. 

Utifrån ovanstående argument valdes enbart föräldrarnas upplevelser att studera. Resultatet i 

denna litteraturstudie bygger på tidigare kvalitativa och kvantitativa studier inom området. 

 

14.1.1. Urval 

Urvalsprocessen inspirerades av Friberg (2012) och Willman, et al. (2016) och både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar söktes för att ge ett bredare perspektiv på de område som 

avsågs att studeras. Willman, et al. (2016) skriver att forskarna kan välja att enbart inkludera 

en viss typ av studier i undersökningen men det är också möjligt att välja att inte utesluta 

några studier på grund av forskningsmetod. Att avgöra vilka studier som ska användas eller 

inte görs i ett senare skede när forskargruppen undersöker kvaliteten på alla funna studier. 

Val av inklusionskriterier respektive exklusionskriterier grundade sig i syftets bärande delar 

(Kristensson, 2014). De artiklar som slutligen inkluderades i resultatet omfattade både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, artiklar publicerade från år 2007 och framåt, etiskt 

granskade, de sjuka barnen befann sig i ett åldersspann mellan 0-18 år och både mammor och 

pappor var representerade. Sammanlagt var 227 mammor och 124 pappor inkluderade i 

studien. Att båda könen var representerade i studien kan ses som en styrka för överförbarheten 

utifrån föräldraperspektivet. En svaghet för överförbarheten kan samtidigt vara att mammorna 

var överrepresenterade i förhållande till antalet deltagande pappor. Resultatets överförbarhet 

kan därför ses till fördel för mammor. Kristensson (2014) skriver att överförbarheten handlar 

om i vilken utsträckning studiens resultat kan vara giltiga i andra sammanhang. Ett sätt för 

forskaren att stärka överförbarheten är att ge läsaren en noggrann beskrivning av deltagarna. 

Willman, et al. (2016) skriver att forskargruppen bör begränsa sig till de språk som samtliga 

medlemmar i gruppen behärskar och hänsyn till språkliga begränsningar tas vid planering av 

studien. De artiklar som inkluderas skulle därför vara skrivna på svenska eller engelska för att 

underlätta bearbetningen. Anledningen till att författarna valt artiklar publicerade från år 2007 

och framåt bygger på Forsberg och Wengström (2015) mening i att klinisk forskning är en 

färskvara. Publiceringsåret kan ge viktig information eftersom verksamheter förändras snabbt 

och forskningsresultat blir fort historia. Peer Reviewed valdes i databaserna Cinahl och 

PsycINFO, vilket innebär att de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2012). I 

PubMed saknas denna funktion och Ulrich's Periodicals Directory (2015) användes istället för 
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att få fram om artikeln är publicerad i en vetenskaplig tidskrift.    

Alla artiklar som inkluderades i studien kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) kvalitétsbedömningsmallar. Friberg (2012) skriver att en granskning av de valda 

artiklarnas kvalitet är nödvändigt för att analysen inte ska grunda sig på något oklart. Totalt 

granskades kvaliteten på 14 artiklar och de delar som bedömdes var abstrakt, introduktion, 

syfte, metod, resultat, diskussion samt slutsatser. En artikel fick grad III vilket betyder låg 

kvalitet och valdes därmed bort (Carlsson & Eiman, 2003). Forsberg och Wengström (2015) 

skriver att studier med låg kvalitet bör inte inkluderas i en systematisk litteraturstudie. 

 

14.1.2. Datainsamling 

Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO för att skapa ett brett utbud 

av artiklar. Databaserna som valdes är inriktade på omvårdnad, medicin och psykologisk 

forskning vilket är relevant till studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2015). Den första 

sökningen gjordes i Cinahl då det är en databas som har stort fokus på omvårdnadsforskning 

(Kristensson, 2014). Till en början utfördes enskilda fritextsökningar av de sökord som valdes 

”acute lymphocytic leukemia”, ”mother”, ”father” och ”parent” vilket genererade i ett stort 

antal träffar. För att kontrollera att rätt sökord används till en specifika databas utfördes 

sökningarna i databasernas ämnesordlista (Willman, et al. 2016). Därefter kombinerades 

sökorden och ett överskådligt antal träffar resulterade i ett flertal artiklar som ansågs vara 

relevanta mot syftet. Forsberg och Wengström (2015) skriver att genom att kombinera nya 

sökord i en fritextsökning kan ett snävare resultat erhållas. Sökoperatören OR användes för att 

vidga sökningen i syfte att identifiera så många studier som möjligt inom respektive område 

medan sökoperatören AND användes för att avgränsa sökningen så att den i så stor 

utsträckning som möjligt passar frågeställningen (Willman, et at. 2016). Sökningarna gjordes 

om i databaserna PubMed och Psycinfo och genererade i ett större respektive liknande antal 

träffar. Ett fåtal nya artiklar noterades. Inga artiklar användes från PsycINFO och få artiklar 

användes från PubMed på grund av dubbletter. Enligt Forsberg och Wengström (2015) sker 

en löpande analys av data samtidigt som datainsamlingen pågår. Det ger forskaren möjlighet 

till att vidare formulera strategier samt besluta om när datainsamlingen ska avslutas. 

Författarna gjorde den bedömningen att avsluta insamling av data när nya sökningar 

genererade i samma relevanta artiklar. 

Under datainsamling utfördes aldrig en manuell sökning vilket kan ses som en svaghet i 
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studien. Willman, et al. (2016) skriver att sökning via elektroniska databaser och internet bör 

kompletteras med en manuell sökning då det kan ge värdefull information om området som 

forskargruppen är intresserad av. Friberg (2012) skriver att en manuell metod kan vara 

inspirerande om forskarna kört fast i sitt sökande eller som en ingång till ämnesområdet i 

starten av sökandet. Däremot nås de flesta informationskällor via webben och den manuella 

sökningen vänder sig främst till äldre material. 

Enligt Kristensson (2014) kommer långt ifrån alla träffar vara relevanta att ha med i 

granskningsprocessen och en första gallring sker vid läsning av samtliga abstrakt. 

Anledningen till att en artikel väljs bort kan vara syftet, metoden eller att utfallsmåttet visar 

sig vara irrelevant mot studiens syfte. Målet med studien var att läsa så många abstrakt som 

möjligt men de titlar som tydligt inte stämde överens med syftet valdes bort. Enligt Friberg 

(2012) sker det första urvalet vid genomgången av titlar. Med hjälp av dem kan författarna få 

en uppfattning om vad som kan sorteras bort och vad som är intressant att granska mer 

noggrant. Båda författarna läste abstrakten var för sig för att sedan jämföra vilka som ska 

inkluderas eller exkluderas. Artiklar som bedömdes vara relevanta lästes i fulltext och artiklar 

som gallrades bort dokumenterades noga (Kristensson, 2014). 

 

14.1.3. Dataanalys 

Analysen av data inspirerades av Forsberg och Wengström (2015) eftersom de beskriver 

tillvägagångssättet för analys av både kvalitativ och kvantitativ design. Väsentliga artiklar 

lästes flera gånger för att få en känsla av vad de handlade om. Författarna studerade varje 

artikels resultat enskilt och oberoende av varandra. Huvudsakliga fynd togs ut genom att rada 

upp likheter och skillnader med hjälp av färgkodning. Fynden jämfördes gemensamt för att på 

ett objektivt vis bearbeta materialet. De meningsbärande enheter som togs ut valdes utifrån 

studiens syfte, översattes till svenska och skrevs ned. En artikel i taget bearbetades och vilken 

kod som beskrev meningsenheten bäst diskuterades noga sinsemellan författarna. 

Triangulering tillämpades under analysens gång och Kristensson (2014) lyfter triangulering 

som ett sätt att öka tillförlitligheten i de resultat studien presenterar. Metoden innebär att två 

eller flera personer tillsammans analyserar och tolkar ett material för att inte riskera att 

resultatet färgas av en enskild persons förståelse.      

En styrka för studiens överförbarhet är att de inkluderade artiklarna visade liknande resultat 

och var representerade från åtta olika länder i fyra olika världsdelar. Detta visar på ett brett 
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resultat globalt sett. En svaghet för överförbarheten är samtidigt att ingen av de representerade 

länderna är utvecklingsländer. Vården i utvecklingsländerna kan se mycket olik ut jämfört 

med industriländer, vilket gör att överförbarheten begränsas. Kristensson (2014) skriver att 

tillförlitlighet kan öka genom att använda ett varierat urval. Överförbarhetens 

rimlighetsbedömning avgörs helt och hållet av läsaren. 

 

14.1.4. Forskningsetiska avvägningar 

Enligt Kristensson (2014) ska all forskning präglas av ett etiskt förhållningssätt. Detta gäller 

alla typer av studier där människor har deltagit, empiriska studier men även litteraturstudier. I 

litteraturstudier är det forskarens uppgift att kritiskt granska etiken i de artiklar som används i 

arbetet. Författarna har tagit detta i beaktande genom att kontrollera att de studier som valts 

att inkludera i studien har redovisat sina etiska överväganden. Författarna har inte vinklat 

resultatet för att generera en fördel åt författarnas sida. Trots försiktiga åtaganden finns det 

alltid en risk till vinkling vid översättning av artiklar, vilket författarna har försökt undvika 

genom att tillsammans diskutera otydligheter kontinuerligt utmed arbetets gång. Forsberg och 

Wengström (2015) skriver att forskaren ska se sig själv som ett subjekt som påverkar 

datainsamlingen. 

 

14.2. Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn som 

insjuknat i akut lymfatisk leukemi. Analysen av resultatet resulterade i tre huvudkategorier: 

föräldrarnas upplevelse av diagnosen, föräldrarnas upplevelse av behandlingen samt 

föräldrarnas upplevelse av stöd och relationer. Studiens resultat ämnar till att öka kunskapen 

hos vårdpersonalen att bättre förstå föräldrarnas upplevelser när ett barn insjuknar i akut 

lymfatisk leukemi. 

 

14.2.1. Föräldrars upplevelse av diagnosen 

Resultatet pekar på att det finns många likheter i upplevelserna hos föräldrarna när deras barn 

insjuknar i akut lymfatisk leukemi. De initiala känslorna vid diagnostillfället utmärktes av 

chock och misstro över barnets tillstånd samt rädsla och förtvivlan i risken att förlora sitt barn. 

Att uppleva denna emotionella sinnesstämning är vanligt och styrks i tidigare studier (Björk, 

Wiebe & Hallström, 2005; McGrath, 2002; McGrath, Paton & Huff, 2004). Hur föräldrarna 
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upplever diagnosen kan vara värdefullt för sjuksköterskan att känna till då de utifrån ett 

familjefokuserat förhållningssätt arbetar för att uppmärksamma hela familjens behov som en 

helhet men också för varje enskild familjemedlem (Benzein, et al. 2009).  

 

I samband med diagnosen besitter föräldrarna ett stort behov av information och kunskap. 

Behovet av information styrks i Björks, et al.´s (2005) studie som ett sätt för föräldrarna att 

återfå kontroll i det rådande kaoset och för att förstå barnets och deras situation. Eftersom 

föräldrarna besitter väldigt lite kunskap om sjukdomen vid diagnostillfället är tidig 

information och diskussion med vårdpersonalen något som framgår av resultatet som 

betydelsefullt. Ett öppet och följsamt vårdande är två redskap som kan appliceras av 

vårdpersonalen i mötet med föräldrarna för att inventera och skapa en uppfattning om vilka 

förkunskaper föräldrarna har om sjukdomen (Dahlberg & Segesten, 2010). Brist på 

information ledde till frustration hos föräldrarna och i en studie av Coyne (2015) betonas god 

kommunikation mellan vårdpersonal och föräldrar som en förutsättning för att motverka 

eventuella frågetecken och irritation.  

 

För att kunna gå vidare med behandlingen framgår det av resultatet att föräldrarna upplevde 

det nödvändigt att acceptera diagnosens verklighet. Att känna hopp genom hela 

sjukdomstiden beskrevs av föräldrarna som väsentligt och vårdpersonalen hade här en 

avgörande roll. Hoppet beskrivs i en studie av Patistea (2005) som en strategi för att lättare 

hantera vardagen och sjukvårdspersonalen underlättade för känslan av hopp med kontinuerlig 

och ärlig information. Önskan om att få besked som framkallar optimism när verkligheten ser 

annorlunda ut kan av resultatet framstå som väldigt komplext. Dahlberg och Segesten (2010) 

skriver att människan ständigt söker efter en mening. Vad meningen innebär är individuellt 

och kan växla genom tiden. En person kan klara av stora påfrestningar om de innebär en form 

av mening och omvänt är vardagen svår att bemästra om allt känns meningslöst. Resultatet 

visade att döden kan ses som acceptabel om barnet haft ett meningsfullt liv och en smärtfri 

sista tid i livet. Med utgångspunkt i vad mening kan innebära för en människa kan 

vårdpersonalen framkalla optimism vid ett svårt och tungt besked genom att förmedla en 

strävan av att göra den nya situation så bra som möjligt (Dahlberg & Segesten, 2010). 
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14.2.2. Föräldrars upplevelse av behandlingen 

Som ett resultat av behandlingen framgår det att föräldrar till barn med ALL lider av 

subjektiva sömnsvårigheter. Resultatet identifierar här ett omvårdnadsmål som sjuksköterskan 

kan beakta för att tillgodose en god vård för hela familjen (Benzein, et al. 2007; Wright, et al. 

2011). Studierna riktade in sig på mödrarnas sömnvanor och kan ses som en implikation på att 

pappornas sömnproblem inte är lika efterforskat. Anledningen till detta kan grunda sig i den 

rollfördelningen som framkommit i resultatet och att mödrarna i större utsträckning var på 

sjukhuset vid sitt sjuka barn jämfört med fäderna. Detta styrks i en studie av Fotiadou, 

Barlow, Powell och Langton (2008) som påvisar ett samband mellan optimism och ett fortsatt 

normalt arbetsliv. Studien visade att papporna till barn med ALL hade högre poäng i 

optimism och lägre poäng i ångest jämfört med mammorna till barn med ALL. Orsaken 

berodde på att fäderna fortsatte arbeta medan mammorna fick skära ner på arbetet för att vara 

hos det sjuka barnet. I ett familjefokuserat perspektiv fångas alla familjemedlemmars 

upplevelser av en situation. Exempel på stöd till familjer är att sjuksköterskan erbjuder 

hälsostödjande samtal. Genom ett sådant samtal kan olika upplevelser lyftas och öka 

möjligheten att jämna ut bördan i en familj (Benzein, et al. 2009).  

 

Resultatet visar att föräldrarna upplever viss svårighet med att delegera vård vilket betyder att 

en av föräldrarna ständigt är med sitt barn på sjukhuset. Vikten av föräldrarnas närvaro på 

sjukhuset beskrivs av Ygge (2015) och Månsson och Enskär (2008) som betydelsefullt för 

föräldrarna, barnet och vårdpersonalen. Föräldrarnas oförmåga att kunna lämna sjukhuset för 

andra familjeåtgärder kan utifrån resultatet upplevas som ett problem om familjelivet 

kompliceras. Anledningen till att föräldrarna inte kände att de kunde lämna sina barn 

ensamma styrks i Coynes (2015) studie där dålig kommunikation, avsaknad av information 

och föräldrarnas uppfattning om sjuksköterskans brist på konsekvent vård till följd av tung 

arbetsbelastning låg som grund. I Wright, et al. (2011) beskrivs att föräldrarnas förväntningar 

på sjuksköterskans roll grundar sig i verklighetssynen. Med det menas att det tydliggörs om 

sjuksköterskan är familjecentrerad i sitt arbete. Sjuksköterskan ska bjuda in familjen i 

vårdsystemet och familjen ska invitera sjuksköterskan i familjesystemet. Ett ömsesidigt utbyte 

skapar en interaktion mellan sjuksköterskan och familjen där de båda parterna bidrar med 

styrkor och resurser. En ökad förståelse för den andres erfarenhetsvärld ger bättre 

förutsättningar för en god kommunikation.    
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Kontinuitet i vården framkom i resultatet som betydande för föräldrarnas upplevelse av en 

trygg och god vård. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) står det att att hälso- och 

sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Det innebär bland 

annat att vården ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. I hälso- 

och sjukvårdsförordningen (SFS 2017:80) och i patientlagen (SFS 2014:821) framgår det i sin 

tur att verksamhetschefen ska säkerställa patientens behov genom att utse en fast vårdkontakt 

om patienten begär det eller om det är nödvändigt för att garantera en god och trygg vård. När 

föräldrarna upplever att vårdtiden blir försvårad och när det sker en förlust av trygghet för 

vårdpersonalen på grund av avsaknad av kontinuitet så tyder det på en brist i vården. I Sverige 

ska sjuksköterskan med utgångspunkt för de svenska författningarna arbeta utifrån 

kontinuitet. Detta styrks i kompetensbeskrivningen för legitimerade barnsjuksköterskor där 

det står att barnsjuksköterskan ska leda, prioritera, fördela, delegera, samordna och utveckla 

omvårdnadsarbetet utifrån barnets och dess närståendes behov (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014b).  

 

Att leva ett så normalt liv som möjligt framgår av resultatet som en viktig strategi för att 

distrahera sig från sjukdomen och sjukhuset. Liknande resultat framkommer i en studie av 

Björk, et al. (2005) och McGrath, et al. (2004) där det normala livet också innebar att återfå 

kontroll. Vårdpersonalen uppmuntrade familjen till att leva på som vanligt men när 

föräldrarna upplevde svårigheter i försöket att återgå till ett normalt liv väcktes istället en 

besvikelse. Hur en människa tolkar en företeelse är personlig och erfars i varje persons 

individuella livsvärld (Dahlberg och Segesten, 2010). Likaså kan föreställningen om vad ett 

normalt liv innebär skilja sig från människa till människa. I resultatet var den generella 

betydelsen av normalt liv det liv som föräldrarna upplevde innan diagnosen men i 

verkligheten bestod det nya normala av täta sjukhusbesök och ständig oro för infektionsrisk. 

Ett sätt för vårdpersonalen att minimera besvikelsen i samband med uppmuntran om det 

normala livet beskrivs i två steg i Wright, et al. (2011). Första steget i processen är att 

underlätta förändring av föreställningar genom att sjuksköterskan tillsammans med familjen 

urskiljer, klargör och definierar problemet. Andra steget är att undanröja hindret genom att 

utforma förslag till lösningar. Med detta menas att sjuksköterskan engagerar föräldrarna att 

tänka bortom problemen och styrker därmed möjligheterna som finns inom familjen.   
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14.2.3. Föräldrars upplevelse av stöd och relationer 

Stöd till föräldrarna framgår av resultatet som en högst avgörande del för föräldrarnas positiva 

attityd och ork att fortsätta framåt. Stödet identifierades hos partnern, släkt, vänner, andra 

familjer i liknande situationer samt vårdpersonalen. Stödets betydelse för föräldrarna styrks i 

tidigare studier (Björk, et al. 2005; Fernanda Machado, Eufemia & Lucila Castanheira, 2010; 

McGrath, 2002; McGrath, et al. 2004).  

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) är målet med sjukvården att ge en god hälsa 

och en vård på lika villkor för hela befolkningen. I resultatet framgår det dock att stödet oftast 

fokuseras kring mamman medan pappans stöd generellt försummas. En bidragande faktor till 

det missade stödet kan vara att fäderna upplevde viss svårighet i att uttrycka känslor. 

Resultatet visar på en brist i sjukvården då sjuksköterskans uppgift är att inventera hela 

familjens behov utifrån det familjefokuserade perspektivet och med det menas att ingen 

familjemedlem får förbises (Wright, et al. 2011).  

 

I resultatet framkommer fäders uppfattning om att sjukvårdspersonalen minimerade deras roll 

då mamman antogs vara den centrala vårdaren för barnet. Hur sjuksköterskan bemöter 

familjen har en stor betydelse för möjligheten att sätta sig in i patienten och närståendes 

upplevelser (Ternestedt & Norberg, 2009). Bemötandet innehar dessutom en viktig innebörd i 

att upprätthålla en god vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010) och bemötandet ses i 

resultatet som bristfälligt. Behov av att öka sjuksköterskans kännedom av pappornas 

upplevelser urskiljs i resultatet och det blir nödvändigt att uppmärksamma fäderna för att 

kunna ge stöd (Wright, et al. 2011). Saveman (2010) beskriver i en studie vikten av att 

praktisk träning och teoretisk kunskap om familjefokuserad omvårdnad genomsyrar 

sjuksköterskeutbildningen. Anledningen är att möjligheten att implementera det 

familjefokuserade förhållningssättet i yrket som sjuksköterska ökar. 

 

15.  Slutsats och kliniska implikationer 

Föräldrar som har ett barn med akut lymfatisk leukemi upplever stor rädsla och sorg. 

Föräldrarna får utstå stora påfrestningar och hur mycket de än strävar efter att återgå till en 

normal vardag blir livet aldrig som det var innan barnet insjuknade. Känslan av maktlöshet 
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varvas med känslan av hopp under hela barnets behandlingstid och ovissheten av vad som 

kommer att hända gör att föräldrarna upplever brist på kontroll. Familjen spenderar mycket 

tid på sjukhuset under barnets behandling och sjukvårdspersonalen utgör därmed en viktig roll 

i att stödja, informera och undervisa föräldrarna i barnets sjukdomsprocess. En god 

kommunikation mellan föräldrarna och vårdpersonalen är grundläggande för att familjen ska 

känna sig trygg i vårdandet av sitt barn. Kontinuitet i vården efterfrågas då det underlättar för 

barnet och föräldrarna att möta den personal som känner till deras sjukdomshistoria. Behov av 

mer stöd till papporna identifieras då de ofta hamnar i skuggan av mödrarna. 

 

Sjuksköterskan och övrig vårdpersonal ska arbeta utifrån ett familjefokuserat förhållningssätt. 

Det är viktigt att sjuksköterskan får kunskap om föräldrarnas upplevelser för att kunna bidra 

med det stöd och den hjälp de behöver för att hantera den nya situationen. Bättre insikt om 

fädernas behov behövs för att de ska känna sig mer inkluderade i vården. Det är också 

önskvärt om samma sjukvårdspersonal har huvudansvaret för ett barn och dess familj under 

hela sjukhusvistelsen.  

 

 

Förslag på vidare forskning 

I denna litteraturstudie var mammorna överrepresenterade jämfört med papporna. Därför 

anser författarna att vidare forskning bör inkludera fler fäder. Behov av mer forskning kring 

pappors sömnvanor i samband med att ett barn insjuknat i ALL identifieras. Ytterligare 

forskning om mammors och pappors upplevelser av behov av stöd krävs för att utveckla 

sjuksköterskans kompetens kring en mer jämställd vård. 

Studier som undersöker föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn som insjuknar i akut 

lymfatisk leukemi saknas i utvecklingsländer. Författarna ser ett intresse i att jämföra 

föräldrarnas upplevelser i utvecklingsländer kontra industriländer då vården kan skilja sig 

mycket åt. Vidare forskning efterfrågas därför. 

 

16.  Författarnas arbetsfördelning  

Under arbetets gång har författarna arbetat enskilt vid artikelsökning, kvalitetsgranskning och 

analys av framtaget resultat. Författarna har arbetat tillsammans när det varit tillfälle att 

diskutera och stämma av för att föra arbetet framåt i en gemensam riktning.  
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Sleep in mother and 

child dyads during 

treatment for 

pediatric acute 

lymphoblastic 

leukemia. 

Beskriva 

och jämföra sömn 

hos mödrar med barn 

med ALL med 

mödrar med barn 

utan ALL. Samt 

undersöka 

förhållandet av 

mödrars sömn i 

relation till humör 

och stress. 

Kvantitativ 

beskrivande studie 

 

Experimentell 

design 

 

 

26 mammor med 

barn med ALL samt 

26 mammor med 

barn utan ALL 

deltog i studien. 

Resultatet visade att 

mödrar till barn med 

ALL rapporterade 

större sömnlöshet 

jämfört med mödrar 

till barn utan ALL. 

Sömnlösheten var 

korrelerad med 

ångest, depressiva 

symtom och stress. 

Grad I 

Neu, M., Matthews, 

E., & King, N A.  

2014 

USA 

Exploring Sleep-

Wake Experiences 

of Mothers During 

Maintenance 

Therapy for Their 

Child's Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia. 

Undersöka sömnen 

hos mödrar till barn 

som genomgår 

underhållsbehandlin

g för akut lymfatisk 

leukemi. 

Kvalitativ studie 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

20 mammor med 

barn med ALL 

deltog i studien. 

Två huvudteman 

identifierades; ”det 

är en helt ny cancer 

värld” och ”jag 

minns inte hur det är 

att sova.” Resultatet 

visar att mammors 

erfarenhet av 

sömnsvårigheter 

under sitt barns 

behandling var 

problematiskt. 

Grad II 

 

about:blank
about:blank
about:blank


G 
 

Neu, M., Matthews, 

E., King, N A., 

Cook, P F., & 

Laudenslager, M L.  

2014 

USA 

Anxiety, 

Depression, Stress, 

and Cortisol Levels 

in Mothers of 

Children 

Undergoing 

Maintenance 

Therapy for 

Childhood Acute 

Lymphoblastic 

Leukemia. 

Jämföra fysiologisk 

och emotionell stress 

hos mödrar till barn 

som genomgår 

underhållsbehandlin

g mot ALL med 

mödrar till barn som 

inte har ALL. 

Kvantitativ metod 

 

Experimentell 

design 

 

Analytisk statistik 

26 mammor med 

barn med ALL samt 

26 mammor med 

barn utan ALL 

deltog i studien. 

Resultatet visade att 

mammor till barn 

med ALL hade 

högre nivåer av 

depression och 

ångest än mammor 

till barn utan ALL. 

Det fanns ingen 

signifikant skillnad 

på stress mellan de 

olika grupperna. 

Grad I 

 

Salmon, P., Hill, J., 

Ward, J., 

Gravenhorst, K., 

Eden, T., & Young, 

B. 

2012 

Storbritannien 

 
 

Faith and 

protection: the 

construction of 

hope by parents of 

children with 

leukemia and their 

oncologists. 
 

 

Förstå hur 

barnonkologer 

hanterar föräldrarnas 

hopp samt hur de tar 

itu med föräldrarnas 

behov. 

 

 

Longitudinell 

kvalitativ studie  

 

Intervjuer 

 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

53 föräldrar varav 

31 mammor och 22 

pappor samt 12 

onkologer deltog i 

studien. 

 

 

Resultatet visade att 

föräldrarna behövde 

hopp för att fungera 

effektivt i denna 

förtvivlande 

situation och alla 

ville att deras 

onkologer skulle 

hjälpa dem att vara 

hoppfulla. De som 

inte kunde lita på sin 

onkolog kunde inte 

heller vara 

hoppfulla. 

Grad I 

 

Williams, L. K.. & 

McCarthy, M C. 

2015 

Australien 

Parent perceptions 

of managing child 

behavioural 

side-effects of 

cancer treatment: a 

qualitative study 

Undersöka 

mammors 

uppfattningar om 

föräldraskaps 

strategier som är 

specifika för 

sambandet med barn 

med  

Mixad metod av 

kvalitativ och 

kvantitativ ansats 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Induktiv 

15 mammor med 

barn med ALL 

deltog i studien. 

Ett framträdande 

tema identifierades; 

föräldrarnas 

uppfattning att deras 

föräldraskap blev 

mer slapp efter 

deras barns diagnos. 

Resultatet visar att 

Grad I 

 

https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/?term=Hill%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22371382
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https://www-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.lnu.se/pubmed/22371382
about:blank
about:blank


H 
 

ALL. innehållsanalys - 

triangulering 

föräldrarna fick 

genomföra en svit 

av ”nya” strategier i 

samband med 

biverkningarna av 

cancerbehandlingen 

Wills, BS. 

2009 

Kina 

Coping with a child 

with acute 

lymphocytic 

leukemia: the 

experiences of 

Chinese fathers in 

Hong Kong. 

Få en bättre 

förståelse för 

kinesiska pappors 

erfarenheter av att ha 

ett barn med ALL 

och bo i Hong Kong. 

Att undersöka deras 

behov, 

copingstrategier och 

stödsystem. 

Kvalitativ metod 

 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Nio pappor med 

barn med ALL 

deltog i studien. 

Fyra kategorier 

identifierades; 

pappors första 

reaktioner på 

barnets diagnos, 

beslutet att avslöja 

barnets diagnos för 

barnet, socialt stöd 

och pappornas 

effektiva coping 

strategier. Resultatet 

visar att kinesiska 

pappor från Hong 

Kong behöver 

känslomässigt stöd, 

särskilt vid 

uppkomsten av 

barnets diagnos och 

att 

sjukvårdspersonal 

inkluderar behovet 

av pågående 

psykosocialt stöd 

och utbildning under 

loppet av barnets 

sjukdom. 

Grad II 

 

about:blank


I 
 

Young, B., Ward, J., 

Forsey, M., 

Gravenhorst, K., 

Salmon, P., Young, 

B., Ward, Jo., 

Forsey, Mary., 

Gravenhorst, K., & 

Salmon, Peter. 

2011 

Storbritannien 

Examining the 

validity of the 

unitary theory of 

clinical 

relationships: 

Comparison of 

observed and 

experienced parent-

doctor interaction. 

Utforska förälder-

läkare relationer i 

vården av barn med 

leukemi från tre 

perspektiv samtidigt: 

föräldrars, läkare och 

observatörer. Vårt 

mål var att undersöka 

konvergens och 

divergens mellan 

dessa perspektiv och 

därmed pröva 

giltigheten av teorin 

om emotionalitet och 

auktoritet i kliniska 

förhållanden. 

Longitudinell 

kvalitativ studie 

 

Intervjuer 

 

Fenomenologisk 

metod 

50 föräldrar varav 30 

mammor och 20 

pappor samt 11 

läkare varav 8 män 

och 3 kvinnor deltog 

I studien. 

Resultatet visade att 

föräldrarnas känsla av 

känslomässig kontakt 

med läkarna inte 

berodde på läkarnas 

känslomässiga 

beteende och 

föräldrarna kände inte 

sig maktlösa av 

läkarnas auktoritet. 

Auktoritet och 

emotionalitet var inte 

begreppsmässigt 

tydligt för föräldrar 

som fått 

känslomässigt stöd 

från läkarna. 

Grad I 

 

Zupanec, S., Jones 

H., & Stremler, R. 

2010 

Kanada 

Sleep habits and 

fatigue of children 

receiving 

maintenance 

chemotherapy for 

ALL and their 

parents. 

Beskriva sambanden 

mellan 

sömnstörningar, 

sömnvanor och 

trötthet hos barn som 

genomgår kemoterapi 

mot ALL samt 

beskriva 

sömnstörningar och 

trötthet hos barnets 

föräldrar. 

Beskrivande 

tvärsnittsdesign 

 

Frågeformulär 

 

Kvalitativ 

beskrivande metod 

64 föräldrar deltog i 

undersökningen 

varav 51 män och 13 

kvinnor. 

Nio teman 

identifierades 

relaterade till barnets 

sömn; störd sömn, 

sömnvanor har 

förändrats, sömnen är 

oförändrad eller 

förbättrad, 

biverkningar av 

medicinering, 

medicinerings 

schema, sova med 

någon, tröstande 

aktiviteter, rutin och 

mat och dryck. 

Resultatet visar att 

Grad I 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


J 
 

sömnstörningar hos 

barn med ALL och 

vårdandet som 

föräldrarna ger i 

samband med 

sjukdomen bidrar till 

ökad trötthet hos 

föräldrarna och ses 

som ett mål för 

omvårdnadsåtgärder. 

 

 

 

 

 

 


