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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: I Sverige har vården av barn med cancersjukdomar tack vare forskning gått från att 
i huvudsak vara symtomlindrande till att bota de allra flesta. Föräldrarna är vanligtvis de 
närstående som står barnet närmst och blir därmed i allra högsta grad involverade i barnets 
sjukdomstid. Familjer spenderar långa perioder på sjukhus och vårdpersonalen har stor 
betydelse för hur tiden upplevs.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett 
cancersjukt barn. 
Metod: Kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier.  
Resultat: Föräldrarna utsattes för en känslomässig belastning under en längre tid, såväl under 
som efter sjukdomstiden. Känslor som maktlöshet, oro och förtvivlan genomsyrar deras 
berättelser. Det var viktigt att skapa strategier för att ta sig igenom vardagen och föräldrarna 
hade ett stort behov av vårdpersonalens stöd, trygghet och engagemang. Oavsett om barnet 
överlevde eller inte väntade en lång återhämtningsperiod som var påfrestande på olika vis. 
Familjerna växte samman, knöt starka band, tog till vara på nuet och såg på livet på ett helt 
nytt sätt.  
Slutsats: Känslor som maktlöshet, oro och förtvivlan genomsyrade föräldrarnas berättelser. 
Den psykiska påfrestning som det innebar för en förälder att ha ett cancersjukt barn ledde till 
att strategier bildades för att klara påfrestningen. Behovet av vårdpersonalens känslomässiga 
stöd blev tydligt utifrån självbiografierna. Mer forskning behövs för att bättre förstå de 
strategier som används av föräldrarna samt även att tydliggöra de behov som finns hos dem.  
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1 INLEDNING 
Barncancer är ett ord som är starkt laddat och väcker många känslor. Allvarliga sjukdomar 
förknippas ofta med den äldre generationen men ibland drabbar den även den allra yngsta.  
Ett cancerbesked är en livsomvändande händelse som ofta förändrar hela familjens syn på 
livet. Att leva med ett cancersjukt barn är bland det värsta en förälder kan uppleva och varje 
dag finns oro för barnets överlevnad. Föräldrarna är hela tiden tillsammans med sitt barn  
och ser på när barnet utsätts för den tuffa behandling som sjukdomen medför. Studiens 
utgångspunkt är att belysa upplevelsen hos föräldrar till cancerdrabbade barn och på så vis 
bidra till en ökad förståelse för de känslor och handlingar som utspelar sig hos en förälder till 
ett cancersjukt barn. 
 
2 BAKGRUND 
2.1 Barncancer 
I Sverige drabbas drygt 300 barn av cancer varje år (Castor & Lannering, 2017). Orsaken till 
barncancer är okänd till skillnad från vuxencancer där samband ofta ses mellan livsstil och 
ålder i relation till cancersjukdomen (Björk, 2017). För de olika barncancersjukdomarna har 
forskare inte kunnat se några yttre faktorer som skulle kunnat påverka utvecklingen av 
sjukdomen. Däremot har skillnader funnits där barn i utvecklingsländer löper högre risk att 
drabbas av vissa cancertyper jämfört med barn i industriländer (Challinor, Harman Arora, 
Howard & Israels, 2015). Detta på grund av förekomsten av andra infektionssjukdomar, t.ex. 
är incidensen av Burkitts lymfom mycket högre i malariadrabbade länder medan Kaposis 
sarkom nästan alltid är associerad med HIV-infektion. Överlevnaden för barncancer i 
industriländer har gradvis förbättrats medan överlevnadsantalet förblir lägre i 
utvecklingsländer. Anledningarna beskrivs bero på att många barn förblir odiagnostiserade 
och att möjlighet till behandling saknas. Samtidigt är barnen ofta undernärda vid insjuknandet 
vilket minskar deras tolerans för cellgiftsbehandling (ibid).  
 
De allra vanligaste typerna av barncancer är hjärntumörer och leukemi (Castor & Lannering, 
2017). Hjärntumörer utgör drygt 25 % av barncancerformerna vilket innebär att cirka 70 barn 
per år i Sverige drabbas. Beroende på tumörens typ, storlek, placering och barnets ålder skiljer 
sig behandlingsmetodern och prognosen. Barnen behandlas enligt ett internationellt 
behandlingsprotokoll/vårdprogram och ofta innebär det att barnet i första hand måste 
genomgå en operation. Andra, eller kompletterande behandlingar är strål- och/eller 
cytostatikabehandling (ibid).  
 
Leukemi förekommer i två olika typer, akut lymfatisk leukemi (ALL) och akut myeloisk 
leukemi (AML) (Byström Sjödin, 2018). Den största skillnaden är cellernas ursprung men 
även behandling och prognos skiljer sig åt. Cirka 80 barn i Sverige drabbas varje år av 
leukemi och ungefär 85% av dem får diagnosen ALL. De båda cancerformerna drabbar 
benmärgen där leukemicellerna växer okontrollerat och slår ut den friska blodbildningen 
(Barncancerfonden, 2017). När leukemicellerna växt till sig trängs de ut i blodet och senare 
också till andra organ. Möjliga behandlingsmetoder för leukemi är cytostatikabehandling och 
stamcellstransplantation (ibid).  
 
2.2 Barncancervården genom tiderna 
Idag botas fyra av fem drabbade barn men behandlingsresultaten har inte alltid varit så goda 
(Björk, 2017). Tack vare forskning har behandlingarna av barncancer utvecklats mycket sedan 
1970-talet (Byström & Hernvall, 2011). Då var dödligheten stor och i de allra flesta fall 
syftade behandlingen endast till att lindra symtom och ge tröst. I början på 1980-talet startades 
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ett register för att kunna utvärdera behandlingsmetoder och granska dess utfall för att 
kvalitetssäkra och vidareutveckla de befintliga vårdprogrammen (Socialstyrelsen, u.å.).  
Ett par år senare gjorde CVK (central venkateter), port-a-cath och antiemetika sin debut i 
barncancervården och det blev en stor vändning för den medicinska vården (Byström & 
Hernvall, 2011). Barn som tidigare kräkts flera gånger i timmen kunde nu få behandling mot 
sitt illamående. Detta innebar att barnen nu kunde tillgodose sitt näringsbehov och på så vis 
fick större möjlighet till normal tillväxt och utveckling (Brophy, Ladas, Rogers & Sacks, 
2006). God näringsstatus innebar att barnen stod emot behandlingens toxicitet bättre och även 
att denna kunde fortsätta som planerat enligt det internationella behandlingsprotokollet. 
Barnen ökade således sina chanser till överlevnad genom att skaffa sig bättre förutsättningar 
och risken att avlida till följd av den intensiva behandlingen minskade (ibid). 
 
I takt med att behandlingarna blev gynnsammare och fler barn överlevde ökade efterfrågan på 
vårdplatser (Byström & Hernvall, 2011). På Karolinska sjukhuset i Solna menade ledningen 
att de cancersjuka barnen tog resurser från andra avdelningar och ville inte avsätta fler platser. 
Föräldrar till de drabbade barnen sökte upp varandra och engagerade sig för att få en trygg 
och välfungerande vård kring sina barn. Tillsammans lyckades de och med hjälp av 
påtryckningar från politiker och media öppnades en permanent avdelning för barncancervård. 
Föräldrarnas engagemang sådde fröet till det som idag är känt som Barncancerfonden. Denna 
fond omsätter flera miljoner till forskning och vård årligen och dess arbete har varit 
avgörande för de cancersjuka barnens överlevnad. Idag finns det sex centra för barnonkologi i 
Sverige (ibid). Dessa finns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå 
(Barncancerfonden, 2017). Alla barn som drabbas av en cancersjukdom får sin diagnos på ett 
barnonkologiskt centra men kan därefter behandlas på sitt hemsjukhus.  
 
2.3 Vårdpersonalens uppgifter i barncancervården 
Runt det svårt sjuka barnet och dennes familj arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor 
och i många fall även lek-och fysioterapeuter tillsammans i ett team (Hallström & Lindberg, 
2015). Svåra besked och stora livsförändringar påverkar både barn och föräldrar på ett 
allvarligt och omtumlande vis. Synen på ett långt och lyckligt liv som många tar för givet blir 
inte lika självklar längre. Vårdpersonalen får dagligen hantera stora livsfrågor och måste alltid 
vara ett professionellt stöd till familjen. De ska se till att familjen är välinformerad och 
införstådda i sin situation och även vara tillgängliga för att besvara frågor och möta de 
känslouttryck som visar sig såsom t.ex. rädslor, sorg och aggression. Hallström och Lindberg 
(2015) menar vidare att för att vårda ett svårt sjukt barn krävs en stor kunskap, förståelse och 
medkänsla av vårdaren. Att vara till stöd och hjälp behöver inte alltid innebära att samtala. 
Oftast är det fullt tillräckligt att finnas nära och ibland våga beröra genom att t.ex. hålla 
handen på en familjemedlem. Omvårdnadens mål är alltid att skapa en rofylld och trygg 
tillvaro kring familjen som grundas utifrån dess önskemål (ibid).  
 
2.4 Föräldrarna 
När ett barn drabbas av cancer ställs inte bara barnet inför tuffa utmaningar utan även 
föräldrarna (Curle & Mckenzie, 2012). När diagnosen ställs kommer beskedet ofta som en 
chock och de känner omedelbart rädsla för barnets överlevnad. De funderar över frågor som 
varför just deras barn drabbats och varför deras barn ska behöva gå igenom denna hemska 
sjukdom (Conway, Pantaleao & Popp, 2015). Föräldrarna vill vara beskyddande och stöttande 
vilket kan leda till att de utvecklar skuldkänslor då de upplever att de inte uppfyllt 
föräldrarollen och skyddat sitt barn från ondo (Curle & Mckenzie, 2012). För att få möjlighet 
att ge barnet den tid som krävs, sjukskriver sig många föräldrar och i vissa fall slutar de arbeta 
helt.  
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Utöver oro för det cancersjuka barnet följer även oro för ekonomi och övriga 
familjemedlemmars hälsa (Fletcher, 2010). All fokus, tid och energi läggs på det sjuka barnet 
och relationer med eventuella syskon och/eller partners blir lidande eller icke 
omhändertagande i den mån som föräldern hade önskat. Det har rapporterats betydande 
förändringar i både levnadsstil och synsätt på livet hos föräldrarna (Beinart, Gibbins & 
Steinhardt, 2012). De upplever sig mer sårbara än någonsin och får svårt att hantera 
ytterligare stressorer såsom komplikationer av behandlingen och/eller arbetsrelaterade 
uppgifter. Barnet spenderar långa vistelser på sjukhus och föräldern behöver vara närvarande 
för att ge stöd och tröst (Davies, Salmon & Young, 2017). Under sjukhusvistelserna behöver 
föräldrarna lita på sjukvårdspersonalens omhändertagande och läkarens bedömningar vilket 
kan lämna dem med en frustrerande känsla av att inte vara tillräcklig och/eller att bli åsidosatt 
(ibid).    
 
Föräldrarna försöker under barnets sjukdomstid mentalt förbereda sig på att det värsta kan 
inträffa (Beinart, Gibbins & Steinhardt, 2012). Att vara så pass psykiskt dränerad ger en 
känsla av att inte vara tillräcklig för barnet, att inte vara i stånd till att ge tröst eller ha de 
resurser som barnet behöver under sjukdomstiden. Sorgen ligger ständigt runt hörnet och 
sköljer över i vågor emellanåt (Conway, Pantaleao & Popp, 2015). Föräldrarna får svårigheter 
att finna sina roller och försöker etablera psykiska strategier för att klara av dagen (Curle & 
Mckenzie, 2012). De ger uttryck för flera olika psykiska påfrestningar och tiden kan i många 
avseenden beskrivas som en känslomässig bergochdalbana (Beinart, Gibbins & Steinhardt, 
2012). 
 
3 TEORETISK REFERENSRAM 
Denna uppsats grundar sig i ett vårdvetenskapligt synsätt. Ett vårdvetenskapligt synsätt 
innebär att utgångspunkten ligger i människans livsvärld för att kunna förstå hur dennes 
situation upplevs och påverkas (Dahlberg & Segesten, 2015). För att förstå den enskilda 
individen behöver författarna i denna studie vara öppna för föräldrarnas livsvärld och 
berättelse. Genom tolkning av livsvärlden och ett öppet förhållningssätt kan föräldrarnas 
upplevelser och erfarenheter enklare förstås. Författarna har valt begreppen livsvärld, lidande 
och hälsa som verktyg för att förstå och tolka de fenomen som uppsatsen avser att studera. 
Begreppen kopplas sedan till studiens resultat i diskussionen.  
 
3.1 Livsvärld 
Begreppet livsvärld utgör en grund i vårdvetenskapen (Dahlberg & Segesten, 2010). En 
persons livsvärld är unik och inte densamma från person till person. För att kunna tillgodose 
de behov som en patient och dennes närstående har krävs det att vårdaren har ett öppet 
förhållningssätt där individernas unika livsvärld får utrymme. Varje individs verklighet är 
unik. För att kunna ge optimal vård samt hjälpa en människa att fullfölja sina livsprojekt trots 
sjukdom behöver vårdaren vara öppen för patienten och dennes närståendes upplevelse av sin 
situation samt vad hälsa, sjukdom och lidande innebär för just dem. Vårdvetenskapen grundar 
sig således i patientens livsvärld och i denna inkluderas även närstående (ibid).  
 
Det är viktigt att vara uppmärksam på just den enskilda individen när livsvärlden står i fokus 
(Nyström, 2014). Hur mycket han/hon vill synliggöra av sin livsvärld är individuellt och det 
gäller då att vara uppmärksam på de olika nyanserna och inte utgå från att alla vill dela med 
sig lika mycket. När ett barn drabbas av cancer är de närstående vanligtvis föräldrar till 
barnet, som vårdare är det viktigt att kunna se och stödja dessa personer genom att ta del av 
deras livsvärld för att kunna ge optimal vård. 
 



 
 

4 
 

3.2 Lidande 
Lidande är ofta förknippat med den fysiska smärta som ett sjukdomstillstånd eller en 
behandling medför (Birkler, 2007). Trots att smärta har en central roll i lidandet är den endast 
en av flera orsaker till att lidande uppstår. Upplevelsen kan även vara mer förbunden med 
människan som person, det kan vara att sjukdomen är begränsande i vardagen eller så är 
framtidsprognosen dålig. Det som en gång var självklart i livet behöver omvärderas. 
Lidandets mening blir en livsfråga, det är inte kroppen som lider, det är personen (Wiklund 
Gustin, 2014). Det finns människor som har svåra smärttillstånd som inte tycker att de lider 
medan människor utan någon fysiologisk förklaring kan uppleva ett lidande.  
 
Lidande delas ofta in i tre olika underbegrepp - sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande 
(Wiklund Gustin, 2014). Sjukdomslidande innebär ett lidande orsakat av en sjukdom eller 
dess behandling. Vårdlidande handlar om det lidande som kan uppstå i vården t.ex. 
vårdrelaterade sjukdomar eller lidande som uppstår i samband med ett dåligt möte med 
vårdpersonal. Det sistnämnda begreppet livslidande är kopplat till människans liv och kan 
beroende på vad människan drabbats av, se olika ut (ibid). För en förälder vars barn drabbats 
av cancer väntar ofta stora omställningar. Vardagslivet byts ut mot sjukhusvistelser, 
behandlingar och provtagningar. Att som förälder behöva se på hur den livshotande 
sjukdomen påverkar den lilla kroppen och samtidigt vara stark för barnets skull bidrar till 
ökad psykisk påfrestning. I uppsatsen kopplas lidande till det livslidande som en förälder 
upplever när ett barn blir allvarligt sjuk i cancer.   
 
3.3 Hälsa 
Hälsa definierades 1947 av världshälsoorganisationen (WHO) som “ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte bara frånvaro av sjukdom och 
handikapp” (WHO, 1947). För de flesta räknas ändå hälsa som frånvaro av sjukdom 
(Dahlberg & Segesten, 2010). Begreppet innefattar egentligen betydligt mer men kan 
förenklat beskrivas som upplevelse av att vara i jämvikt. Känsla av att vara i jämvikt varierar 
från person till person och kan se olika ut beroende på i vilket livsskede han/hon befinner sig 
i. Detta gör att begreppet är väldigt mångdimensionellt. Hälsa går inte att definiera som någon 
slags formel och upplevelsen av hälsa är inte konstant utan föränderlig. Vid sjukdom kan 
känslan av jämvikt rivas upp och upplevelsen av hälsa försvinna. Det krävs en omvärdering 
av livet och av dess strategier för att åter hitta det meningsfulla i den förändring som har skett 
(ibid). När ett barn blir allvarligt sjukt flyttas stort fokus till barnet. De aktiviteter och dagliga 
sysslor som tidigare fyllt familjens vardag förändras och mycket tid spenderas på sjukhus. 
Föräldrar behöver finna strategier där känsla av jämvikt och hälsa kan upplevas. Vårdpersonal 
kan bidra till att främja upplevelsen av hälsa hos barn och föräldrar genom att försöka skapa 
känsla av trygghet och ordning i familjens tillvaro.  
 
4 PROBLEMFORMULERING 
När ett barn drabbas av cancer inleds en påfrestande tid där föräldrarna ställs inför utmaningar 
som förändrar deras liv. Cancerdiagnosen förändrar många gånger individens synsätt på livet 
och tron på ett långt och lyckligt liv raseras. Föräldrarna befinner sig i barnets närvaro under 
de långa sjukhusvistelserna och de ser på hur olika undersökningar, behandlingar och 
provtagningar påverkar barnet både fysiskt och psykiskt. De bär på en ständig oro för barnets 
hälsa och överlevnad och försöker samtidigt finna psykiska strategier för att orka hantera de 
påfrestningar som de ställs inför. Utifrån ett vårdsammanhang är det viktigt att känna till hur 
föräldrarna upplever sin situation när de lever med ett cancersjukt barn. Genom att tolka och 
förstå föräldrarnas upplevelse av att leva med ett cancersjukt barn vill uppsatsen utifrån 
begreppen livsvärld, lidande och hälsa bidra med ökad förståelse för de känslor som 
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uppkommer i samband med att barnet drabbas av cancer samt hur dessa känslor ger sig i 
uttryck hos föräldrarna.  
 
5 SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 
 
6 METOD  
6.1 Design 
Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier som skildrar upplevelsen 
av att leva med ett cancersjukt barn. Litteraturstudier är att föredra när strävan är att finna 
djupare förståelse inom ett visst område (Kristensson, 2014) och därmed anses denna metod 
vara lämplig utifrån studiens syfte. När enskilda personers levda upplevelser och erfarenheter 
studeras finns inte någon absolut sanning och inte heller någonting som är felaktigt (Billhult 
& Henricsson, 2012). Studiens design utgår från en induktiv ansats, vilket innebär att 
författarna har inlett sin forskning i empirin. Med det menas att det specifika fenomenet 
analyseras så förutsättningslöst som möjligt för att slutligen mynna ut i teoretiska begrepp 
eller slutsatser (Priebe & Landström, 2012). Kvalitativ forskning präglas av att varje 
människa är unik, den har ett tydligt holistiskt synsätt där varje del måste ses utifrån sin helhet 
(Kristensson, 2014). Det innebär att författarna av denna studie har arbetat med ett holistiskt 
synsätt genom att studera hela människan i sitt sammanhang. Fokus ligger således på hur 
föräldern upplever, erfar och beskriver sin verklighet med egna ord samt hur han/hon 
påverkas.  
 
6.2 Datainsamling 
Studien grundar sig på självbiografier där föräldrarnas berättelse utgör datamaterialet. 
Datainsamlingen gjordes med hjälp av den nationella databasen Libris för att finna material av 
god kvalitét. Sökord som användes var barncancer och barncancer + föräldrar som gav 97 
respektive 14 stycken sökträffar.  
 
6.3 Urval 
Ett avsiktligt urval användes där ambitionen var att finna informanter med varierande 
erfarenheter som bedömdes kunna svara på uppsatsens syfte (Kristensson, 2014). Författarna 
har varit måna om att välja självbiografier författade av både män och kvinnor vars barn har 
vårdats på olika sjukhus för att därmed försöka fånga olika upplevelser. Både föräldrar med 
eller utan fler barn i familjen inkluderades med syfte att få så bred och varierande redogörelse 
av upplevelsen som möjligt. Urvalet bestod av att säkerhetsställa att självbiografin svarade an 
på syftet samt uppfyllde inklusion- och exklusionskriterierna.  
 
Inklusionskriterier: svenska självbiografier författade av föräldrar vars barn drabbats av 
cancer. Barnen har genomgått behandling enligt behandlingsprotokoll i industrialiserade 
länder. De har antingen besegrat cancern eller mist livet. Förekomst av bonusföräldrar och 
syskon inom familjen inkluderades då familjers konstruktion idag ofta ser väldigt olika ut och 
detta inte ansågs påverka studiens resultat. Vid sjukdomstiden var barnen 14 år eller yngre då 
en högre ålder föll bättre inom kategorin för ungdomar.  
 
Exklusionskriterier: Andra barndiagnoser. Självbiografier skrivna innan 2000-talet då vården 
och behandlingarna utvecklats i stor omfattning sedan tidigare årtal.  
 
Efter urvalet återstod åtta böcker. Då studiens författare ville ha ett jämställt resultat valdes 
slutligen fem böcker ut varav två böcker var skrivna av barnets pappa och tre av barnets 
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mamma. Vidare var två självbiografier publicerade i ett sammanläggningsverk utgivet av 
Barncancerfonden, dessa är något kortare men ansågs trots det ge tillräckligt för att besvara 
syftet. För sökschema och sammanfattning av de utvalda självbiografierna var god se bilaga 1 
och 2.  
 
6.4 Analys 
De självbiografier som efter urvalet bäst kunde svara an på syftet behölls för analys. 
Författarna analyserade data enligt Lundman och Hällgren Granheims (2017) kvalitativa 
manifesta innehållsanalys. Det innebär att texterna bearbetas på ett strukturerat sätt för att 
finna mönster, likheter eller skillnader. Vid läsning av samtliga självbiografier valdes 
relevanta meningsbärande enheter ut som svarade på uppsatsens syfte. En meningsbärande 
enhet kan vara citat, meningar, ord eller ett stycke som är av intresse enligt studiens syfte, 
alltså sådant som är användbart till resultatet. De meningsbärande enheterna diskuterades 
gemensamt av båda författarna och kondenserades därefter. Att kondensera en meningsenhet 
innebär att korta ner och plocka ut viktiga delar i meningsenheten. Alla kondenserade 
meningsenheter kodades sedan vilken gav en kort sammanfattning, endast av några få ord, av 
innehållet. Då koderna var fastställda kunde underkategorier bildas där koder med liknande 
innebörd samlades. Slutligen fördes även underkategorier med gemensamma budskap 
samman till kategorier. Analysen utmynnade i att fyra stycken kategorier bildades, dessa 
tillsammans med dess underkategorier finns redovisade i studiens resultat. För exempel på 
tillvägagångssätt i dataanalysen se Tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel på analys.  
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

“Inom mig rasar 
något som inte 
går att beskriva. 
Det brinner i 
hjärnan och 
tankarna lyder 
mig inte (…)” 

Inom mig rasar 
någonting. 
Hjärnan brinner 
och tankarna lyder 
inte 

Oförmåga att 
hantera 
situationen 

Maktlöshet  Känslor under 
barnets 
sjukdomstid 

“Det är så vårt liv 
kommer att vara 
en tid framöver, 
vi kan inte 
kontrollera vad 
som händer men 
vi kan kontrollera 
hur vi reagerar 
och hur vi 
agerar.”  

Vi kan inte 
kontrollera vad 
kommer att hända, 
men vi kan 
kontrollera hur vi 
reagerar och 
agerar.  

Påverka det 
som går att 
påverka 

Tänka positivt Betydelsen av 
strategier 

“Flera månaders 
kamp fylld med 
smärta, tårar, 
hopp. Allt var 
förgäves, nu 
ligger vi här. 
Lucas ska dö.” 

Flera månaders 
kamp är över, allt 
var förgäves. 
Lucas ska dö 

Lucas ska dö  Att förlora sitt 
barn 

Sjukdomens 
vändpunkt  

“Det var en 
lättnad att komma 
tillbaka och 
lämna vår 
guldklimp i 
proffsens 
händer.” 

Det var en lättnad 
att lämna vår son i 
proffsens händer.  

Tillit till 
vården  

Trygghet Upplevelsen 
av vården 

 
 
6.5 Förförståelse 
Utvecklingen av ökad förståelse har sin början i förförståelsen, d.v.s. utgångspunkten för ny 
förståelse börjar alltid i tidigare kunskap och erfarenheter (Ekebergh, 2015). Individen tolkar 
således data utifrån vad han/hon bär med sig och detta kan påverka resultatet i en analys. 
Förförståelse kan vara både hinder och möjligheter för hur data tolkas och är därför avgörande 
för vilken ny förståelse som uppnås (Friberg & Öhlén, 2012). För att undvika att 
förförståelsen ska bli ett hinder och påverka studiens resultat behöver forskaren vara 
medveten om sin förförståelse och sätta denna åt sidan (Kristensson, 2014). Författarna av 
denna uppsats synliggjorde sin förförståelse genom att kritiskt granska och diskutera vilka 
för/nackdelar den kunde ha inneburit för studien. På så vis blev de medvetna om dess existens 
och minskade således effekten av att analysen skulle färgats av förförståelsen. Den 
förförståelse författarna bar på inför denna studie var hos en av dem mycket liten, där fanns 
endast ett intresse att undersöka ett sådant berörande ämne, medan den andra bevittnat 
upplevelsen hos en nära bekant vars barn drabbades av cancer. I alla analyssteg diskuterades 
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och ifrågasattes därför av författarna gemensamt och hjälpte på så vis varandra att inte dra för 
stora slutsatser utifrån den befintliga förförståelsen. 
 
6.6 Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetiken innebär att forskaren värnar om enskild människas grundläggande värden 
och rättigheter (Kjellström & Sandman, 2013). Att värna om deltagarnas integritet och 
välbefinnande är av stor betydelse och forskaren bör aldrig acceptera vilka risker som helst 
oavsett om forskningen är till stor nytta och har ett stort kunskapsvärde. 
Helsingforsdeklarationen (2017) reglerar de regler och skyldigheter som finns för medicinsk 
forskning som berör människor. I deklarationen står det att informerat samtycke ska inhämtas 
när forskningen använder sig av identifierbara data, samtidigt som det också kan vara 
olämpligt i vissa situationer. Det accepteras att förbise ett informerat samtycke när 
forskningen endast innebär en mycket liten risk och kan främja hälsan för den grupp som 
representeras i forskningen (ibid).   
 
Denna studie bygger på respekt för det som föräldrar skrivit i självbiografierna samt att 
innehållet redovisats och behandlats sanningsenligt utan att förvrängas eller ändras. Risker har 
funnits i de moment där författarna tolkat föräldrarnas upplevelser. Då forskaren i kvalitativ 
forskning i högsta grad är central vid tolkning av data finns risk för misstolkningar och på så 
vis missvisande resultat. Detta kan föräldrarna som författat de utvalda självbiografierna 
uppleva som kränkande och/eller rent av som oriktiga uppgifter. Författarna till denna uppsats 
har försökt att undvika detta genom att läsa självbiografierna upprepade gånger för att skapa 
sig en tydlig bild av innehållet samt analysera materialet utifrån denna kunskap vilket minskar 
risken för misstolkning. De har således bearbetat materialet med största noggrannhet. 
Författarnas ambition har under studiens gång varit att tolka data korrekt och framställa 
resultatet med respekt för föräldrarnas berättelser. Självbiografierna är utgivna och allmänt 
tillgängliga, det var därför inte aktuellt att inhämta informerade samtycken.  
 
7 RESULTAT 
Den manifesta innehållsanalysen resulterade i följande kategorier: Känslor under barnets 
sjukdomstid, Betydelsen av att skapa strategier, Sjukdomens vändpunkt och Upplevelsen av 
vården samt 16 underkategorier (se Figur 1). I följande resultatdel förekommer citat ur 
självbiografierna för att förtydliga föräldrarnas upplevelse.  
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Figur 1: huvudkategorierna med dess underkategorier.  

 

 

 
7.1 Känslor under barnets sjukdomstid 
De känslomässiga reaktioner som utspelade sig hos föräldrar till cancersjuka barn var många 
och varierande. Känslorna tydde på ett starkt livslidande som uttrycktes i tankar, känslor och 
inte sällan genom dagboksanteckningar. De känslor som identifierades resulterade i fem 
underkategorier: Maktlöshet, Förnekelse, Hopp, Oro och Förtvivlan.  
 
7.1.1 Maktlöshet 
 

Att se sitt barn lida är långt värre än att lida själv, det gör ont långt in i hjärtat och jag 
kan fortfarande spela upp alla de hemskaste situationerna för mitt inre där hans rädda 
ögon söker mina och viskar att jag måste hjälpa honom. (Fyhr, 2018, kap 3, 30%*)  
 

* = detta är en e-bok där sidnummer saknas. Därav hänvisas citatet istället till kapitel samt de procenttal av 
boken som var läst där citatet fanns skrivet.  
 
Lidande i form av att känna maktlöshet inför sjukdomen rapporterades hos samtliga föräldrar 
(Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Melén, 2013; Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). Maktlösheten 
innebar att de upplevde förlust av kontroll samt fick känslan av att vara otillräcklig i att hjälpa 
och skydda sitt barn. De var ständigt beredda på nästa besked eller händelse och hade aldrig 
möjlighet att slappna av. Maktlösheten inför sjukdomen var som att knuffas ner för en trappa, 
ett steg i taget där barnet fick ta de värsta smällarna, men där hela familjen följde efter 
(Andersson, 2000). Det var oerhört svårt att se de stora förändringarna hos sitt barn (Myrdhén, 
2013; Wirén, 2000). Den som de älskade allra mest tappade orken, svullnade av kortisonet, 
fick infarter och miste håret och det fanns ingenting de kunde göra åt det (Melén, 2013; 
Myrdhén, 2013).   
 
7.1.2 Förnekelse 
Föräldrarna saknade sammanhang och dränerades på energi till följd av ovissheten inför 
framtiden och att ingenting längre var självklart (Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Myrdhén, 
2013) . Tankarna gick inte att kontrollera och de hade vid upprepade tillfällen målat upp 

Känslor vid barnets 
sjukdomstid 

Maktlöshet

Förnekelse

Hopp

Oro

Förtvivlan

Betydelsen av att 
skapa strategier

Tänka 
positivt

Målmed-
vetenhet

Leva i nuet

Flykt

Samtalsstöd

Sjukdomens
vändpunkt

Att förlora sitt 
barn

När
barncancern 

besegras

Upplevelsen av 
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Stöd
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bilden av sitt barns begravning (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). “Tankarna på att begrava mitt 
barn dyker upp som kalla rysningar längs ryggraden, dessa kalla, gråa, dystra gravstenar, 
tankar som jag snabbt slår bort igen. Det är sånt som händer andra, inte mig” (Myrdhén, 
2013). Tanken på att behöva hantera sitt barns bortgång var så pass tung att den undveks. 
Även samtal med läkare kunde filtreras, ord som var stora var svåra att ta in. De hörde vad 
som sas men ville inte förstå att det oundvikliga höll på att hända (Andersson, 2004; 
Myrdhén, 2018) 
 

Efteråt har jag funderat på om läkarna framställde Joels chanser som bättre än de i 
själva verket var. Men när jag tänker efter så pratade de öppet om riskerna, det var 
bara det att vi inte lyssnade så uppmärksamt då. Vi filtrerade orden och la bara de mest 
hoppfulla på minnet (Andersson, 2004, s.26)  

 
7.1.3 Hopp 
Föräldrarna avvisade tankar på sitt barns död och höll istället fast vid vartenda halmstrå som 
på något vis gav känslor om hopp för barnets överlevnad (Andersson, 2004; Fyhr, 2018; 
Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). De hade hopp om att läkaren skulle kunna rädda deras barn, att 
barnet skulle svara bra på behandlingen och att varje liten ljusglimt var ett gott tecken (Wirén, 
2003). Om barnet sedan kunde gå vidare till nästa block av behandlingen blev hoppet ännu 
lite större, ännu ett steg var avklarat och ett nytt kapitel kunde börja. De lämnade en fas 
bakom sig och hade kommit en bit på vägen. Kampen och lidandet tog inte slut där, men de 
var ett steg närmare mål (Fyhr, 2018; Melén, 2013). 
 
7.1.4 Oro 
Även om det fanns stunder av hopp under de långa sjukhusvistelserna kantades tiden 
mestadels av oro. “Han trodde han skulle dö och rädslan i hans röst kom från djupet av hans 
själ. (...) Med stora glansiga ögon tittande han på oss och berättade att han inte orkade mer. 
(...) sorgen och rädslan fyllde ut kroppen så att inget annat fick plats” (Fyhr, 2018, 6%). 
Kroppen var fylld med oro, det fanns inga ord längre. Framförallt var föräldrarna oroliga för 
barnets överlevnad, men de oroade sig också för saker de läst eller hört hända andra barn i 
samma situation (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). På avdelningarna mötte de familjer som precis 
fått sitt barns dödsbesked, den ihåliga tystnaden i korridoren bröts av hjärtskärande skrik och 
de såg föräldrar åka hem med tomma barnvagnar (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). Det var 
föräldrar som skulle göra vad som helst för att få en dag till med sitt barn (Fyhr, 2018).   
 
Vardagen var fylld med trasiga hjärtan och krossade drömmar (Myrdhén, 2013). I stora drag 
var det oron inför de existentiella frågorna som var värst, men det fanns också oro inför 
provtagningar, undersökningar, behandlingar och försämringar (Andersson, 2004; Melén, 
2013; Myrdhén 2013). Livet som ”cancerförälder” innebar en rad olika prövningar där de 
ifrågasatte hur de någonsin skulle orka resa sig igen (Fyrh, 2018; Myrdén, 2013). När flera 
barn befann sig samlade i grupp, som t.ex. på avdelningen eller i lekterapin, kunde tankar på 
hur många av barnen som statistiskt sett kommer att överleva dyka upp, fruktansvärda tankar 
men som var verklighet för cancerföräldern (Wirén, 2000).   
 
7.1.5 Förtvivlan 
Det var aldrig självklart hur barnet skulle svara på sin behandling eller om behandlingen 
överhuvudtaget skulle gå att genomföra enligt behandlings protokollet (Andersson, 2004; 
Fyhr, 2018; Melén, 2013; Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). Det fanns en planering men också en 
viss osäkerhet då den intensiva behandlingen var skadlig och starkt påfrestande för kroppen, 
samtidigt kunde för svag behandling leda till att cancercellerna ökade och gjorde sjukdomen i 
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sig till ett större hot (Fyhr, 2018). Benmärgen hade hos ett av barnen helt slutat fungera och 
familjen fick avsluta behandlingen och ställa in sig på att det kanske var sista julen de fick fira 
tillsammans (Fyhr, 2018). Det uppstod då en känsla av förtvivlan, allt hårt slit med rutiner och 
säkerhetsåtgärder för att skydda barnet var förgäves, ett totalt misslyckande. Förtvivlan kunde 
uppstå över stort som smått, från ett dåligt provresultat till vänner som drog sig undan 
(Myrdhén, 2013). Det kunde handla om att ständigt kämpa för att få sin dotter att äta, en 
uppgift som blev till ett heltidsarbete. Den odruckna nappflaskan kunde kastas i marken 
samtidigt som en förälder skrek ut sin förtvivlan (Melén, 2013). 
 
7.2 Betydelsen av att skapa strategier 
Barnets sjukdomstid var mycket påfrestande och de skapades flera strategier för att orka med. 
Strategier är de tillvägagångssätt, planer och inställningar som föräldrarna använde sig av som 
verktyg för att förbättra sin livssituation under sjukdomstiden. De underkategorier som 
presenteras nedan är följande: Tänka positivt, Målmedvetenhet, Leva i nuet, Flykt och 
Samtalsstöd.  
 
7.2.1 Tänka positivt 
När föräldrarna tänkte på kärleken till sitt barn kunde de genom den finna styrka och 
motivation att vara starka men oftast krävdes det mer än så. Det skapades bland annat 
strategier som att tänka positivt och vara glada för det som de hade (Andersson, 2004; Fyhr, 
2018). “Det kan låta som en skönmålning, men vi lärde oss se världen vi aldrig sett förut. 
“Det var det lilla livet som blev det viktiga” (Andersson, 2004, s 60). Livet hade förändrats 
drastiskt och livet går inte att spola tillbaka, därav valde de istället att fokusera på vad den 
fasansfulla livssituationen istället hade lärt dem. Andra lärdomar de fick längs resan var att 
inställningen skulle påverka hur livssituationen upplevdes: “Det är inte vi som har bestämt att 
vi ska göra den här resan men det är vi som bestämmer hur vi gör den. William ska klara 
detta” (Fyhr, 2018, kap 1, 7%). De valde att påverka de val som de fortfarande hade kontroll 
över och försökte hitta sin egna väg till att finna lyckan i det lilla (Andersson, 2014; Fyhr, 
2018)  
 
7.2.2 Målmedvetenhet 
 

(...) Mitt barns hjärtljud, fortfarande i liv, fortfarande levande. Senast jag hörde det 
ljudet var när han låg i min mage. En känsla av total lycka, en känsla av styrka av att 
klara av livet tillsammans med mitt barn. (...) vi var oövervinnerliga och vi skulle 
klara av den här resan, tillsammans (Myrdhén, 2013, s.14).   

 
Resan gick ut på att överleva, föräldrarna skulle våga vara optimistiska och blicka framåt 
(Fyhr, 2018). Familjen hade inte valt denna resa men slutdestinationen var tydlig: de skulle 
besegra cancern, så länge de visste vart de var på väg så kunde de nå målet. Andersson (2004) 
valde att hellre vara en “spelad” optimist istället för en ärlig pessimist, det var inte fakta han 
var ute efter, utan han fann tröst i att vara optimistisk. Genom att tänka och hoppas på att 
allting kommer att gå bra var det enklare att hantera livssituationen istället för att fylla den 
med mörka tankar om cancerns värsta konsekvenser. Att vara en ärlig pessimist som ständigt 
tänkte på de värsta konsekvenserna dränerade bara föräldern på energi, energi som var mycket 
värdefull för att orka finnas där som stöd för barnet, därför valde de att vara optimistiska och 
hellre överdriva de goda chanserna (Andersson, 2004).  
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7.2.3 Leva i nuet 
Ytterligare strategier var att leva i nuet: att ta vara på vardagen och inte tänka på framtiden 
(Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Wirén, 2000). När ångesten och oron kröp på kunde 
föräldrarna fly tanken genom att enbart fokusera på den situation de befann sig i just där och 
då (Fyhr, 2018). Där var allting bra, där var de trygga. Känslan av att inte behöva hantera hela 
livet på en gång gav ett lugn. Att kunna stanna upp och ta sig igenom en dag i taget, en 
gammal fras som på nytt fick liv (Andersson, 2004). De vande sig vid ett framtidsperspektiv 
som endast sträckte sig till nästa dag. För att de skulle finna ro i nuet ansågs det vara viktigt 
att ta tillvara på dagen som om varje dag vore den sista, visa tacksamhet och uppskatta 
varandra (Andersson 2004; Fyhr 2018).  
 
7.2.4 Flykt 
Samtliga föräldrar hade alla en gemensam strategi: att vara en stund för sig själv (Andersson, 
2004; Fyhr, 2018; Melén, 2013; Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). “Ibland kunde jag känna det 
som att jag skulle kvävas, jag måste komma bort för att få lite luft eller bara för att släppa ut 
min gråt ifred” (Wirén, 2000, s. 22–23). Det var rent av nödvändigt att ibland lämna sjukhuset 
när de psykiska påfrestningarna var som allra tyngst för att fokusera på någonting annat för en 
stund (Myrdhén, 2013). Även fysisk aktivitet i form av löpning och yoga förekom som 
hjälpmedel för att ladda batterierna (Melén, 2013; Fyhr, 2018). Att få komma hem till den 
egna sängen en stund och inte behöva höra pipet från infusionspumpen, att slippa springet 
från vårdpersonalen som i all välmening kontrollerade så att allting var okej, men också att 
slippa höra den hjärtskärande gråten och skriken genom väggarna från andra barn och 
föräldrar (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). Att de fick ta en paus som cancerförälder och få ett 
miljöombyte var mycket värdefullt för att åter finna energi att fortsätta kämpa (Fyhr, 2018; 
Myrdhén, 2013).  
 
7.2.5 Samtalsstöd  
Strategier var i många avseenden nyckeln för föräldrarna att stå ut under den svåraste tiden 
(Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Melén, 2013; Wirén, 2000). Att skapa egna strategier 
fungerade i många fall i all ära men ibland kunde de behöva vägledning. För att värna om 
familjens välmående kunde psykologer, kuratorer och/eller terapeuter vara till hjälp (Fyhr 
2018; Melén, 2013; Wirén, 2000). Där hade föräldrarna möjlighet att prata ut och fokusera på 
sitt egna mående för en stund. De fick bl.a. handledning, stöd och tillfälle att reflektera över 
existentiella frågor. Melén (2014) och hans fru samtalade med en familjeterapeut under 
sjukdomstiden och för att kunna hålla samman relationen såg de på sitt förhållande som ett 
företag: 

Han glömmer inte heller att familjen bara kunde överleva genom att fungera som ett 
företag, som familjeterapeuten diagnostiserade dem. Resurserna var bara 
överansträngda. Kärlek åts upp av deras grundläggande behov av överlevnad. Som tur 
är kan företag överleva utan romantik (s. 62).  

 
7.3 Sjukdomens vändpunkt  
Då studien inriktar sig på upplevelser där sjukdomens vändpunkt kan gå åt två skilda håll 
innehåller denna kategori två separata underkategorier. Beroende på om livet gick att rädda på 
barnet eller inte presenteras resultaten från föräldrarnas upplevelse av vändpunkten separerat i 
två underkategorier: Att förlora sitt barn och När barncancern besegras.  
 
7.3.1 Att förlora sitt barn 
“Flera månaders kamp fylld med smärta, tårar, hopp. Allt var förgäves, nu ligger vi här. Lucas 
ska dö” (Myrdhén, 2013, s.43). Strategierna som de tidigare skapat för att klara av vardagen 
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blev i detta skede oftast obrukbara. Det gick inte längre att förtränga det faktum att döden 
kunde drabba det egna barnet. Det handlade nu istället om att finna en acceptans i det som 
skedde och en tillåtelse att få säga adjö (Andersson, 2004; Wirén, 2000). 

 
Någon gång den dagen gav jag honom fri. Jag kunde inte hålla honom kvar för min 
skull. Han behövde komma ifrån sina smärtor, sin oro och sin hemska sjukdom. Det är 
det svåraste jag gjort, men kanske det viktigaste (…) Ivar låg i mitt knä och han 
somnade in lugnt (Wirén, 2000, s.61). 

 
Det fanns inga regler för hur en förälder skulle hantera det faktum att deras barn var döende 
(Andersson, 2004). Den känslomässiga resa de utsattes för beskrevs som allt mellan att känna 
sig som en bländad hare på en motorväg till en rytande tiger redo att försvara sitt barn till 
vilket pris som helst. Alla känslor var mycket starkare än vad de tidigare varit och kasten 
mellan dem var mycket häftigare (Wirén, 2000).  
 
När sjukdomen inte längre gick att bota togs beslutet att avsluta behandlingen och slutligen 
även de livsuppehållande åtgärder som bland annat näringsdropp och blodtransfusioner 
(Andersson, 2004; Myrdhén, 2013; Wirén 2000). Som förälder kunde detta vara ett svårt 
beslut att acceptera. Föreställningen om att vården skulle vara behandlande och botande 
gjorde det problematiskt för föräldrarna att lita på läkarnas bedömning när de inte längre ville 
fortsätta med några livsuppehållande åtgärder (Wirén, 2000). 
  
Föräldrarna visade att de inte lät hoppet försvinna även om de innerst inne var medvetna om 
verkligheten Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). Myrdhén (2013) 
skrev om ett tillfälle där hon satt med sonen Lucas i knät. Lucas hade tappat det mesta av sitt 
hår och det fanns endast några fjun kvar när han frågade varför hans hår försvunnit. Myrdhén 
svarade att det bara var tillfälligt, att ”när du blir frisk igen, då kommer håret tillbaka” s. 25. 
Vid detta tillfälle hade familjen bara någon dag tidigare fått beskedet att cancern fått en stor 
spridning och att framtidsprognosen inte såg så ljus ut längre. 
 

En vanlig dag där jag vanligtvis hade skrattat åt grannens utfall, öppnat upp, tittat ut 
och kisat mot solen, välkomnat våren med glädje. Men det var ingen vanlig dag. Det 
var min första morgon när vi två blivit en. (...) Årets årstider hade tappat sin betydelse, 
solens strålar värmde mig inte längre. Det var ingen vanlig dag (Myrdhén, 2013, s. 
49). 

 
När det värsta inträffade startade en process att gå vidare (Andersson, 2004; Myrdhén, 2013; 
Wirén, 2000). Föräldrarna skulle gå igenom en djup sorg med nya perspektiv och erfarenheter 
om hur skört livet är. Sedan skulle de lära sig att leva med sorgen utan sitt barn “Det går inte 
bara ta vid där man slutade. Jag är inte samma person som jag en gång var och det blir jag 
heller aldrig mer” (Wirén, 2000, s. 36).  
 
7.3.2 När barncancern besegras 
När sjukdomen tog den vändpunkt som alla i barnets närvaro hela tiden hade hoppats och haft 
sikte på infann sig en enorm lycka, glädje och lättnad (Fyhr, 2018). Till en början var det svårt 
att ta in vad läkaren faktiskt sagt och om familjen överhuvudtaget skulle våga lita på det. 
Känslorna var nästan för stora. De skulle återgå till en ”vanlig” vardag och få ordning på livet 
igen (Melén, 2013). De skulle börja leva igen. Ett nytt kapitel började men samtidigt som 
lättnaden sköljde över infann sig också en enorm trötthet (Fyhr, 2018). ”Omgivningen 
gratulerar oss till att vi är färdiga men de ser inte att det är jag som är färdig. I bokstavlig 
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mening. Helt själva färdig. Slut.” (Fyhr, 2018, kap. 7, 79%). De hade varit nära att förlora sitt 
barn. Den lilla kroppen hade brutits ner av gifter, fått utså operationer, biverkningar och 
undersökningar. Barnet hade nu tillfrisknat men föräldrarna var fullständigt utmattade, de 
känslor och tankar som varit undanhållna fick ta plats efteråt. Tankar som tidigare varit 
bortträngda tilläts då träda fram vilket blev en psykisk belastning när det egentligen var glädje 
och lyckorus som skulle infinna sig (Fyhr, 2018).   
 
Till en början var det en väldigt skör människa och förälder som vandrade ut ur ”cancerlivet” 
(Fyhr, 2018). Så småningom kunde föräldrarna smälta vad som hänt och istället se på livet i 
nya dimensioner. De familjer som överlevde barncancern fick med sig erfarenheter och 
insikter om livet och dess mening, ett pris de betalat väldigt högt för, men som i efterhand 
ansågs vara väldigt värdefulla (Fyhr 2018; Melén, 2013). De upplevde att de såg, hörde, 
kände och var närvarande på ett helt nytt sätt. Sinnena blev skarpare och nuet viktigare. De 
lärde sig att uppskatta varandra, tillvaron och att vara tacksamma (Fyhr, 2018). Familjen hade 
växt samman under cancerdiagnosen. Livet var inte självklart längre och varje dag var en 
gåva där det fanns en stark vilja att fortsätta leva (Fyhr, 2018; Melén, 2013).  
 
Familjerna vars barn överlevde fortsatte efter de avslutande underhållsbehandlingarna med 
årliga kontroller. Oron för återfall var konstant närvarande. Cancerföräldrarna är alltid i tjänst, 
de lever vidare, håller andan och har ena foten kvar i cancerlivet (Fyhr, 2018; Melén 2013).  
 
7.4 Upplevelsen av vården 
Den tid som följer efter att barnet drabbats av cancer är ofta både tuff och lång. Dess många 
gånger tuffa behandling gör snabbt sjukhusvistelser och kontakt med vårdpersonal till en del 
av den nya vardagen. Upplevelsen av vården presenteras i fyra underkategorier: Trygghet, 
Stöd, Besvikelse och Tacksamhet.  
 
7.4.1 Trygghet 
Att finna trygghet i vården var mycket värdefullt för samtliga föräldrar (Andersson, 2004; 
Fyhr, 2018; Melén, 2013; Myrdhén, 2013; Wirén, 2000). Vid sjukdomsbeskedet gick allt i en 
rasande fart. De blev snabbt förflyttade till en barnonkologisk avdelning, ibland innebar det 
ett helt annat sjukhus i en helt annan stad. Väl på plats togs det prover och olika 
undersökningar utfördes (Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013; Wiren, 2000). Redan 
dagen efter kunde en CVK opereras in (Andersson, 2004). ”När jag tänker tillbaka på de där 
dagarna är det som att livet stannade. Vi gjorde som vi blev tillsagda. Vi tog hand om Ivar, vi 
existerade, men vi levde inte” (Wirén. 2000, s. 17). Det blev oerhört viktigt i detta skede att 
personalen tog sig tid att informera och visade förståelse för den oro som föräldrarna bar på 
och som uttrycktes i olika känsloreaktioner och frågor (Andersson, 2004; Myrdhén, 2013; 
Wirén, 2000).  
 
Sjukhusvistelserna blev ett tillfälle där föräldrarna kunde de slappna av, där fanns trygghet, 
ordning och rutiner. De uppskattade undersökningarna för då visste de att det fanns personal 
som hade koll på deras barn (Melén, 2013; Wirén 2003). Det beskrivs även hur det var en 
lättnad när de återvände till sjukhuset efter permission. Det var deras ”fängelse” men också 
deras trygghet och den plats där de inte behövde bära hela ansvaret själva (Wiren, 2003). Att 
personalen behandlade barnet med respekt för dess integritet och vilja var viktigt för 
föräldrarna. (Andersson, 2004; Myrdhén, 2013; Wirén, 2003). Det uppskattades när 
personalen steg in på barnets sal som att de kom på besök i familjens hem. Att de alltid 
knackade på salsdörren innan de steg in och att de på nätterna när det behövdes ta prover eller 
bytas dropp lyste med sina små ficklampor för att inte störa för mycket (Andersson, 2004).  
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Barnet kunde avlida på sjukhus och detta kunde vara både planerat och inte (Andersson, 2000; 
Wirén, 2000). Att den sista tiden blev på sjukhus kunde upplevas som en trygghet eftersom 
det fanns personal att tillgå, det fanns även möjlighet att tillkalla en sjukhuspräst, vilket kunde 
upplevas som ett stort stöd. Sjukhusprästen kunde även vara en stor tillgång efter dödsfallet 
för att tala ut om existentiella frågor (Wirén, 2000). 
 
7.4.2 Stöd 
Föräldrarna var helt beroende av sjukvårdens kunskap men också av det stöd som fanns 
(Andersson, 2004; Fyhr, 2018; Melén, 2013; Myrdhén , 2013; Wirén, 2000). När hoppet höll 
på att rinna ur fanns det alltid någon som fanns där för att lyssna och ge tröst (Myrdhén, 
2013). Att de fick känna någon form av hopp även om framtiden såg mörk ut var något som 
framträdde som viktigt. En förälder beskrev det som ett outtalat avtal där läkaren lovade att 
göra allt han kunde för att försöka rädda barnet, detta gjorde inte att oron försvann utan mer 
att den värsta förlamningen släppte och en vilja att kämpa infann sig (Andersson, 2004).  
 
Sjukhusen blev snabbt familjernas andra hem och livet utanför kändes allt mer och mer 
avlägset (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). Vårdpersonalen hade ett stort inflytande över hur den 
här tiden på avdelningen upplevdes. Andersson (2004) skrev att de medicinska kunskaperna 
kom i andra hand och att det som betydde mest var det engagemang, tid och stöd som 
personalen gav dem: ”Det kändes som att de hade förstått något mycket väsentligt, att vård 
inte bara handlar om sprutor och mediciner utan lika mycket om att stötta patienterna och 
deras familjer” s.107.  
 
7.4.3 Besvikelse  
Likväl som föräldrar fann trygghet i vården kunde de även i stunder uppleva brister, bland 
annat i ruljangsen på personal “Jag tror inte att de medicinska beskeden och kontrollerna blev 
annorlunda för att vi hade olika läkare, men känslomässigt var det svårt. Man kan inte knyta 
an till hur många personer som helst” (Wirén, 2000, s 29). Även tillfällen då föräldern blev 
ombedda att lämna rummet upplevdes påfrestande (Fyhr, 2018; Myrdhén, 2013). Det kunde 
handla om allt från att ge ögondroppar till en lumbalpunktion. Det kändes hemskt att inte vara 
där och veta att barnet behövde gå igenom behandling eller undersökning på egen hand. En 
god vårdrelation präglas av att god tillit och när personalen äventyrade denna uppstod en stor 
besvikelse  
 

(...) när nålen trängde igenom hudelagret gjorde det ont. Han skrek rakt ut, tårarna 
rann och han blev stel som en pinne. Det var över på en halv minut, men det var det 
plågsammaste sekunder. Efteråt kände Joel sig lurad och kränkt. “Han sa ju att det inte 
skulle kännas” (Andersson, 2004, s 41).  

 
7.4.4 Tacksamhet 
Upplevelsen av vården innebar till stor del av enorm tacksamhet från föräldrarna för den 
hjälp, de stöd och den medmänsklighet vårdpersonalen utstrålade (Andersson, 2004; Fyhr, 
2018; Melén, 2013; Myrdhén; 2013; Wirén, 2000). Vid barnets sista tid i livet fanns det 
föräldrar som uppskattade och var tacksamma om barnet fick avlida i hemmet (Andersson, 
2004; Myrdhén, 2013). Det kunde vara både barnets och föräldrarnas önskan att få komma 
hem och på så vis få möjligheten till någon form av normalitet under de sista dagarna 
(Myrdhén, 2013).   
 
Många gånger var det just vårdpersonalens bemötande som var avgörande för hur vårdtiden 
upplevdes av föräldrarna. Personalen gav uppmuntran till barnen, lät dem veta när dem hade 
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kämpat på bra och fick höra när de var starka så att de kunde växa och vara stolta (Fyhr, 
2018). De gav sig tillåtelse och tog sig tid att skratta, leka, lyssna och ibland även gråta 
(Wiren, 2000). Deras engagemang och att de såg, hörde och förstod var i slutändan det som 
var det allra viktigaste (Andersson, 2004).  
 
8 DISKUSSION  
8.1 Metoddiskussion 
8.1.1 Design, datainsamling, urval och analysmetod 
Författarnas ambition var att få varierande och unika upplevelser av föräldrarnas upplevelser 
och använde således en kvalitativ metod (Kristensson, 2014). Kvalitativ metod innebär att 
författaren genom texter kan få en inblick i livsvärlden, den föreställning av verkligheten som 
individen bär på (Nyström, 2017). Datainsamlingen gick ut på att finna självbiografier där 
föräldrarna delade med sig av sin livsvärld och de upplevelser som de fått av att leva med ett 
cancersjukt barn vilket gjorde metoden lämplig för studiens syfte. Varierande erfarenheter och 
en bredd i resultatet bidrar till att öka studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Metoden 
innebar en del svårigheter då urvalet var begränsat gällande att finna självbiografier skrivna 
av pappor. Det fanns endast två självbiografier författade av män och de båda inkluderades 
trots att den ena var relativt kort och i vissa fall svår att tolka. Författarna kan inte med 
säkerhet säga att detta påverkade resultatet men en mer utförlig berättelse hade varit önskvärd 
då varje familjemedlem har sina egenskaper och de förväntar sig olika beteenden av varandra. 
Delar av resultatet grundar sig på självbiografier ur ett sammanläggningsverk. Dessa var 
kortare än övrigt material men vid bearbetning av självbiografierna från 
sammanläggningsverket i jämförelse med övriga självbiografier visade sig dessa vara lika 
omfattande men desto mer koncentrerade och kunde således behållas för analys.  
 
Utöver litteraturstudier är intervjuer en lämplig metod för kvalitativa studier (Nyström, 2017). 
För att utföra den typen av forskning föreligger dock svårigheter då forskningsetiska aspekter 
behöver tas hänsyn till samt krävs det en högre nivå av kunskap av forskaren. Författarna till 
denna studie anser inte att de besitter den erfarenhet eller den kunskap som krävs för att kunna 
utföra en sådan studie då en cancerdiagnos hos det egna barnet kan vara ett känsligt område 
såväl efter sjukdomstillfället som efter barnets bortgång. Fördelen med intervjustudier hade 
varit möjligheten att ställa följdfrågor för utökad förståelse, trots det finns en viss osäkerhet 
till vad deltagaren är villig att dela med sig av. Data kan vara begränsad i självbiografiska 
böcker eftersom sådant som är oförståeligt inte kan följas upp av följdfrågor likt en 
intervjustudie. I jämförelse med den kunskap som krävdes för genomförande av intervjustudie 
föll valet på att granska självbiografiska böcker. Författarna var noggranna med att 
självbiografierna skulle vara av hög kvalitet för att svara an på studiens syfte och därför 
ansågs litteraturstudie vara en lämplig metod för denna studie. För att säkerställa att 
självbiografierna var av hög kvalitet skulle kvalitetsgranskning utförts av bokförlaget.  
 
8.1.2 Trovärdighet i resultatet: tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och giltighet 
Trovärdighet präglas av fyra olika delar – tillförlitlighet, verifierbarhet, överförbarhet och 
giltighet (Kristensson, 2017). Alla fyra delarna är värdefulla för att säkerställa studiens 
trovärdighet. Tillförlitlighet kan översättas till sanningshalten, det innebär att det resultat som 
presenterats har grundats i litteraturen och inte i författarnas förutfattade meningar. Om två 
(eller flera) personer analyserar materialet ökar tillförlitligheten eftersom risken för att 
materialet skulle färgats av enskild person minskar. Tillförlitlighet kan stärkas ytterligare 
genom en tydlig och beskrivande redogörelse för tillvägagångssättet av forskningsprocessen 
(Rosberg, 2017) och även en noggrann dokumentation på analysförfarandet (Kristensson, 
2014). Analysen gjordes av båda författarna för att undvika att resultatet vinklats på grund av 
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förutfattade meningar. De synliggjorde och diskuterade sin förförståelse genom att bli 
medvetna om dess existens för att minska effekten av att förförståelsen skulle kunna påverka 
resultatet. Vidare innehåller uppsatsen en utförlig beskrivning av hur urvalet har gått tillväga, 
redovisning av datainsamlingen med bifogat sökschema samt exempel på analysförfarandet 
vilket förstärker trovärdigheten genom att läsaren steg för steg kan följa hur processen har gått 
till.  
 
Verifierbarhet innebär att författaren kan visa för läsaren att analys och tolkning är grundade i 
hållbart material (Kristensson, 2014), det innebär att föreliggande studies resultat väl kan 
spegla det som hämtats ur självbiografierna. Det kan göras genom att presentera viktiga delar 
av resultatet i tabeller eller genom att skriva ut inhämtade citat, på så vis kan läsaren göra sin 
en egen bedömning. För att öka denna studies verifierbarhet och förstärka att upplevelserna 
grundats i hållbart material användes citat från föräldrarnas självbiografier.  
 
Överförbarhet handlar om hur resultatet går att överföra till ett annat sammanhang och fortsatt 
vara giltigt (Kristensson, 2014). För att stärka överförbarheten är det viktigt att författarna ger 
läsaren en noggrann beskrivning av föräldrarna. Författarna valde att sammanfatta föräldrarna 
och deras barns historia i en tabell och även genom beskrivning av urvalet utifrån inklussion- 
och exklussionskriterier. Kvalitativ forskning strävar inte efter att generalisera resultat 
(Kristensson, 2014), vilket innebär att denna uppsatsens resultat inte går att överföra i vilket 
sammanhang som helst utan att ta hänsyn till vilket urval det appliceras på. Eftersom 
uppsatsen riktar sig till svenska familjer som lever i industrialiserade länder går inte resultatet 
att överföra globalt sett. En förälder lever i Tyskland med sin familj, vilket från början inte 
var självklart att inkludera, men på grunderna att barnet följt det internationella 
behandlingsprotokollet och att Tyskland klassas som ett industrialiserat land accepterades 
denna efter diskussion författarna emellan. Då ambitionen var att finna föräldrar med unika 
upplevelser och erfarenheter av fenomenet beräknas ändå resultatet vara överförbart i 
liknande kontexter. En liknande kontext anses vara där en förälder lever tillsammans med ett 
barn som drabbats av en livshotande sjukdom och periodvis genomgår långa och påfrestande 
behandlingar, t.ex. medfödda hjärt-och lungsjukdomar.  
 
Den sista delen som är viktig för studiens trovärdighet är giltighet (Kristensson, 2014). 
Giltighet handlar om hur materialet står sig över tid, det innebär att det ska finnas beskrivet 
när i tiden materialet hämtades samt att materialet fortfarande kan spegla nutiden. Författarna 
valde ett stort spann mellan utgivningsår för sina självbiografier. Det har inneburit både för 
och nackdelar. Innehållsmässigt hade utgivningsåren ingen betydelse, det fanns fortfarande 
likheter i upplevelserna och erfarenheterna från den äldsta till den senaste boken. Däremot 
varierade överlevnaden av sjukdomen över tid, i de två äldsta böckerna (år 2000 & 2004) 
avlider de båda barnen, från de två med samma utgivningsår (år 2013) avlider ett av barnen 
och i den senaste boken (år 2018) överlever barnet. Detta kan möjligen förklaras med att 
behandlingsresultaten förbättrats under de senare decennierna. Då varierande upplevelser 
eftersträvades och de båda utfallen accepterades fastställdes ändå ett stort åldersspann och det 
kan till och med ha varit värdefullt för resultatet. Detta eftersom att än idag avlider fortfarande 
ett av fem barn i olika barncancersjukdomar, det innebär att resultatet, trots vissa böckers 
tidiga utgivningsår, fortfarande kan spegla hur utfallen för sjukdomen ser ut än idag.  
 
8.1.3 Forskningsetiska överväganden 
För att forskning ska få genomföras måste åtgärder vidtas för att minimera förutsägbara risker 
för att kunna hantera dessa på tillfredsställande sätt (Helsingforsdeklarationen, 2017). De 
förutsägbara riskerna för denna studie var främst misstolkning av materialet i analysen. 
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Nyttan och behovet av vidare kunskap kring fenomenet att leva med ett cancersjukt barn 
övervägde de risker som fanns att misstolka. De åtgärder författarna tillämpade för att 
undvika detta var att arbeta textnära där båda författarna läste samtliga självbiografier. 
Meningsbärande enheter som endast en författare valt ut diskuterades noggrant och behölls 
endast om de kunde svara på syftet och inte ansågs vara färgade av förutfattade meningar. 
Enligt Helsingforsdeklarationen (2017) innebär ett textnära förhållningssätt som minimerar 
risken för misstolkning att de krav som finns på att respektera deltagarna uppfylls.  
 
8.2 Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka upplevelsen hos en förälder till ett cancersjukt barn. 
Resultatet visade att föräldrarna utsattes för en känslomässig belastning under en längre tid, 
såväl under som efter sjukdomstiden. Det var viktigt att skapa strategier för att ta sig igenom 
vardagen och föräldrarna hade ett stort behov av vårdpersonalens stöd, trygghet och 
engagemang. Då resultatet var mycket omfattande grundar sig diskussionen nedan på de delar 
som var mest framstående i resultatet och kommer redovisas utifrån tre följande kategorier: 
Betydelsen av strategier, Känslor efter tillfrisknandet och Upplevelsen av vården. 
 
8.2.1 Betydelsen av strategier  
När ett barn blir allvarligt sjukt rivs känslan av jämvikt upp och upplevelsen av hälsa tenderar 
att försvinna. För att åter finna det meningsfulla i tillvaron krävs en omvärdering av livet och 
strategier behöver skapas för att åter finna känslan av jämvikt. Ett av studiens viktigaste fynd 
var således betydelsen av att tillämpa strategier. Bajuke, Easley, Fortlin och Hamilton (2010) 
studerade användandet av strategier i familjer vars barn har drabbats av cancer och 
identifierade där att föräldrarna ansåg att strategier som att var att vara positiv, behålla hoppet 
och att sätta saker i perspektiv som betydelsefulla strategier. Detta överensstämmer med 
delvis föreliggande resultat men skiljer sig också då dessa föräldrar till viss del använde 
förnekelse som strategi, de vägrade acceptera cancerdiagnosen, hade svårt att lita på sin läkare 
och försökte finna egna lösningar (ibid). Det innebär risker för barnets hälsa om föräldern så 
pass ivrigt söker andra lösningar eller begär nya ställningstaganden om cancersjukdomen är så 
pass aggressiv att behandling inte kan vänta. Samtidigt blir det en utmaning för 
vårdpersonalen att kunna stödja och hjälpa en förälder som inte upplever tillit till vårdens 
bedömningar. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att det är vårdarens etiska plikt att göra 
det som är möjligt för att stärka känslan av trygghet i en vårdrelation. Det innebär att 
vårdpersonalen måste hjälpa patienten och dennes närstående att förstå vad som händer samt 
förklara varför vidtagande av åtgärder är betydelsefulla, annars kan handlingarna bli 
obegripliga eller motsägelsefulla vilket innebär att en känsla av otrygghet uppstår. Om att 
patienten och dennes närstående inte litar på vårdpersonalen skapas således en otrygg miljö, 
vilket i sin tur skapar ett lidande för hela familjen. Dahlberg och Segesten (2010) menar 
vidare att vårdpersonalen behöver då skapa strukturer som innebär att tillvaron blir begriplig. 
Livsvärlden är avgörande för hur människan upplever sin verklighet, vårdarens utmaning blir 
således att sätta sig in i föräldrarnas livsvärld för att sedan utefter den handleda och ge 
begriplig information för att skapa en trygg vårdrelation.  
 
Författarna till denna studie hade inte förväntat sig att användandet av strategier var så vanligt 
förekommande. Det förekom många olika strategier och föräldrarna behövde finna de som 
fungerade för dem själva. Lidandet i föreliggande studie var mycket påtagligt och ofta 
etablerade föräldrarna flera strategier. Ibland var inte skapandet av egna strategier tillräckliga 
utan de behövde istället ta professionell hjälp eller stöd från vårdpersonalen. Författarna till 
denna studie anser att utifrån vårdpersonalens perspektiv är det viktigt vara medveten om att 
strategier är vanligt förekommande för att förstå att olika beteenden kan yttra sig. En förälder 
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som inte lyssnar aktivt under de allvarliga samtalen kanske egentligen bara försöker fånga in 
det mest hoppfulla för att det är just det som får dem att orka. Det kan uppfattas som 
nonchalant av omgivningen men vårdpersonalen bör inte lägga några värderingar i 
föräldrarnas handlande.   
 
Symtom på ångest och depression har rapporterats hos föräldrar till cancersjuka barn enligt en 
studie utförd i Iran (Afsari, Azadi, Faghani, Pakpour & Rahmani, 2018). Nästan hälften av 
dem hade symtom på ångest medan en tredjedel visade tecken på depression. Det fanns ingen 
signifikant skillnad mellan kvinnor och män, inte heller vad gäller typ av arbete, utbildning 
eller behandlingstyp som barnet fick. Detta kan tolkas som att alla föräldrar oavsett bakgrund 
och livssituation har en ökad risk att drabbas av ångest och depression när deras barn drabbas 
av cancer. Föräldrarna är vanligtvis barnets viktigaste stöd under sjukdomstiden och det är 
därför viktigt att dessa får möjlighet att skapa strategier samt att vårdpersonalen ser till att 
hela familjen är välmående. I ett patientfokuserat vårdande är det vårdpersonalens ansvar att 
de närstående inkluderas (Dahlberg & Segesten, 2010). Särskild viktigt är detta då vården 
riktar sig till barn. Även föräldrar kan behöva stöd och omsorg, eftersom situationen orsakar 
ett stort lidande även för dem. Det är av stor betydelse att föräldern kan vara delaktig för att 
patientfokuserat vårdande ska vara möjligt och upplevelsen av hälsa beaktas. Carlsson och 
Wennman-Larsen (2014) menar att när en patient har en närstående som vårdare kan det 
innebära en del psykiska och fysiska belastningar för den närstående. Det kan t.ex. handla om 
depression, ångest, sömnsvårigheter, utbrändhet och stress. För att minska de negativa 
konsekvenserna hos den närstående kan vårdpersonalen erbjuda stöd i olika former, men 
någonting som ofta glöms bort är att både patient och närstående ofta har ett ömsesidigt 
beroende av varandras förmågor och egenskaper. Genom att belysa denna ömsesidighet för de 
båda parterna kan den närstående i större utsträckning uppleva välbefinnande (ibid). 
 
8.2.2 Känslor efter tillfrisknandet 
När ett barn friskförklarades från sin cancerdiagnos eller avslutade sin behandling förväntades 
allting vara frid och fröjd, men flera månaders intensiv behandling tärde både psykiskt och 
fysiskt på föräldrarna. Tankar på vad som skulle kunnat hända kom ikapp samtidigt som oron 
för återfall var ständig. Livsvärlden formades av nya insikter om livets innebörd och viljan att 
finna jämvikt i vardagen och därmed hälsa var åter en utmaning för föräldern.  
 
Föräldrars känsla av osäkerhet, rädsla och oro vid barnets hemkomst har identifierats i 
ytterligare studier (Caflisch, Flury, Spichiger & Ullman-Bremi, 2011). Det var mycket att 
hantera på en och samma gång och föräldrarna upplevde att de hade lämnat sin trygga plats på 
sjukhuset. Rädsla för att förlora barnet fanns kvar hos föräldrarna och de var ständigt 
medvetna om att hälsotillståndet när som helst kunde förvärras. Att se efter sitt cancersjuka 
barn hade varit ett heltidsarbete varpå cancersjukdomen inte bara påverkade vardagslivet med 
hushåll, arbete och utbildning utan hela familjestrukturen förändrades. Det cancersjuka barnet 
hade dragit åt sig uppmärksamhet på bekostnad av övriga familjemedlemmar (ibid). 
Ytterligare studier bekräftar att det finns svårigheter att se familjen som en helhet igen då 
mestadels av tiden kretsat kring det sjuka barnet (De Mol, Goubert, Morren, Van Parys, Van 
Schoors & Verhofstadt, 2018). De föräldrar som levde i en relation eller äktenskap hade under 
en längre tid enbart varit föräldrar och lagt romantiken åt sidan. Sjukdomstiden var även 
påfrestande för friska syskon och relationen med dem kunde vara fortsatt lidande efter 
cancerdiagnosen. Föräldrarna upplevde skuld över detta då det beteendet skiljer sig från de 
allmänna normativa förväntningarna att varje barn ska älskas på samma sätt, de kämpade 
således hårt för att få bort detta beteende. Föräldrarna förklarade att de kände sig närmre det 
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drabbade barnet på grund av dess sårbarhet, det starka bandet som skapats under 
sjukdomstiden och den ständiga oron för återfall (ibid). Vårdpersonalen kan hjälpa syskon 
att bli delaktiga i det sjuka barnets vård genom att uppmuntra dem att delta under 
sjukhusvistelserna (Hui-Chuan, Pei-Fan, Ching-Ching, Yi-Wei, Giun-Yi, 2018). 
Vårdpersonalen kan stötta föräldrarna att tillsammans med eventuella syskon genomföra 
åldersanpassade, men fortfarande uppriktiga, samtal där information om sjukdomen, dess 
behandling och den förändrade vardagen diskuteras. Genom delaktighet kan familjebanden 
stärkas ytterligare och syskonet får även större möjlighet att bearbeta den nya vardagen (ibid).  
 
Enligt Hälso-och sjukvårdenslagen (HSL SFS 2017:30) är hälso- och sjukvårdens mål god 
hälsa för hela befolkningen. Vårdpersonalen bör således sträva efter att även föräldrar och 
syskon som närstående får möjlighet att återfå eller behålla god hälsa såväl under 
sjukdomstiden som efter för att i största möjliga mål undvika förekomst av lidande. Detta i 
enlighet med kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 
2017) där en legitimerad sjuksköterska ansvarar för personcentrerad vård där patient och 
närstående blir sedda med sina unika behov. Patientens vård formas i samråd med både 
patient och dennes närstående när detta är nödvändigt (ibid). Detta går att genomföra genom 
att inkludera hela familjen i det sjuka barnets planering och behandling samt att följa upp och 
utvärdera tiden efter familjens hemkomst för att skapa en trygg och säker hemgång.  
 
8.2.3 Upplevelsen av vården 
Vid barnets sjukdomstid var sjukhuset familjens trygga plats. Där kunde de finna ett stort stöd 
och där gjorde personalen sitt allra yttersta för att vara delaktiga i barnets och familjens 
vardag. Det var tydligt att föräldrarnas upplevelse av vården och dess bemötande mestadels 
var positiva men det fanns också de upplevelser som var mindre bra och en stor besvikelse 
infann sig vid bristande personalkontinuitet. 
 
I föreliggande resultat hade varje sjukhus olika riktlinjer och handlingsplaner vilket 
föranledde en del skillnader i upplevelsen av vården. Broberg (2015) beskriver hur vård-och 
sjukhusmiljön är vårdpersonalens vardag medan för föräldrar och barn är detta en miljö som 
gör dem osäkra och kan förknippas med många dåliga minnen. Dels kan det handla om oro 
för barnets hälsa men också för vad undersökningen innebär, oavsett vad oron grundar sig i är 
det viktigt att alltid ta oron på allvar. Föräldrar som upplever att de blir tagna på allvar, får 
vara involverade och lyssnade på får större förtroende för vårdpersonalen och är mer nöjda 
(ibid). Bemötande och kommunikation anses således vara det allra viktigaste gällande 
föräldrarnas upplevelse av vården. Genom att förbereda hela familjen med information om 
tillvägagångssätt inför undersökningar och behandlingar kan sådant som är oklart redas ut och 
vårdpersonalen får även veta vad föräldern och barnet har för önskemål gällande hur 
processen går till. Vårdlidande är sådant lidande som kan uppstå till följd av dåliga möten, 
resultatet tyder på att föräldrarna upplever ett livsslidande vid barnets sjukdomstid, vården bör 
således inte orsaka ytterligare lidande som går att undvika genom goda vårdrelationer 
(Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall, Oxelmark 2017). 
 
Att vårdpersonalen kunde vara stressade och underbemannade var något som föräldrarna 
verkade vara medvetna om. Tydligt var att de sällan klandrade personalen för problemen men 
upplevde att det var jobbigt när kontinuiteten var låg. Detta gällde framförallt kontakten med 
läkarna då föräldrarna upplevde bristande tillit till att ha flera läkare inblandade. Inte för att 
resultaten eller genomförandet skulle bli annorlunda, utan mer den känslomässiga delen i att 
knyta an till flera olika personer som höll barnens öde i sina händer. Baggott, Baird, Davies, 
Hinds och Rehm (2016) beskriver vikten av personalkontinuitet gällande pediatrisk vård där 
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föräldrarna önskade hög personalkontinuitet för att kunna skräddarsy vården efter barnets 
unika behov och egenskaper. När vårdpersonal som föräldern väl kände igen kände de sig 
trygga och kunde slappna av på ett annat vis då de var medvetna om att barnet var i trygga 
händer utan att föräldern behövde oroa sig för att barnet inte fick god vård och omsorg (ibid). 
Bristande personalkontinuitet medför således ytterligare oro för föräldrarna och det bör vara 
rimligt att varje enhet eftersträvar hög personalkontinuitet där goda vårdrelationer byggs upp. 
Björk (2015) menar att alla barn och familjer behöver en egen omvårdnadsansvarig 
barnsjuksköterska. Oftast vill inte familjen öppna upp sig för all personal eftersom relationer 
tar tid att bygga upp. Då är det av stor betydelse för upplevelsen av vården att familjen genom 
hela vårdtiden kan knyta an till en närmare kontakt med en patientansvarig barnsjuksköterska. 
Relationer där hela familjen känner sig trygg är till fördel ur ett vårdperspektiv. Genom goda 
relationer där patienten och dennes familj står i fokus synliggörs livsvärlden och då kan 
optimal vård ges (Dahlberg & Segesten, 2010). Vårdaren bör sträva efter att förstå hur 
sjukdomen upplevs och vad den innebär för familjen för att kunna förstå deras verklighet och 
sedan kunna stödja och vårda därefter.  
 
Coats, Bourget, Starks, Lindhorst, Saiki-Craighill, Curtis, Doorenbos (2018) beskriver hur 
vårdpersonal genom att låta föräldrarna utföra små dagliga sysslor tillsammans med 
sjuksköterskan bidrog till att föräldrarna kunde känna att de återfick någon sorts kontroll igen 
och tilliten till personalen växte. Föräldrarna kände då att de vågade lämna sjukhuset och 
barnet under korta stunder och på så vis få tid till andra måsten eller bara vila en stund (ibid). 
Detta är en mycket enkel uppgift som rimligtvis skulle gå att verkställa i praktiken. Det 
stärker föräldrarnas upplevelse av vården och framför allt förälderns delaktighet. 
Delaktigheten ger möjlighet att återfå känsla av kontroll och tid ifrån sjukhuset sågs som 
återhämtning. Känsla av kontroll och tid för återhämtning är två viktiga delar för att 
upplevelse av hälsa ska infinnas (Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall, Oxelmark, 2017). 
 
8.2.4 Vidare forskning  
Resultatet visar på den bredd av känslor som en förälder till ett cancersjukt barn utsätts för. 
För att klara den psykiska påfrestning som uppstår behöver föräldrarna skapa strategier. Då 
det professionella samtalsstödet inte finns tillgängligt dygnets alla timmar är det av stor 
betydelse att vårdpersonalen som alltid bemannar avdelningarna kan fånga upp föräldrarna 
genom samtal och känslomässigt stöd. Vidare forskning behövs gällande de strategier som 
finns och hur sjuksköterskan i sin profession kan bidra till förbättrad familjecentrerad vård.  
 
Ytterligare stöd och forskning krävs även för de familjer vars barn överlever 
cancersjukdomen. Mestadels har forskningen hittills ägnats åt de som förlorat sitt barn. Den 
tid som väntar de familjer som överlever kan i många avseenden vara psykiskt påfrestande 
även den. Familjen har efter alla omständigheter försvagats och med sin nya livsuppfattning 
kan de behöva hjälp och stöd för att åter kunna bygga upp en välfungerande vardag där känsla 
av hälsa råder. Forskning behövs således gällande hur föräldrar till ett cancersjukt barn som 
överlevt bör fångas upp och hur vården kan bidra och stötta.  
 
9 SLUTSATS  
Denna uppsats beskriver de känslor och erfarenheter en förälder till ett cancersjukt barn kan 
uppleva. Känslor som maktlöshet, oro och förtvivlan genomsyrar föräldrarnas berättelser. Den 
psykiska påfrestning som det innebär för en förälder att ha ett cancersjukt barn leder till att 
strategier bildas för att klara hantera denna påfrestning. Strategier kunde innebära allt från att 
skapa tydliga mål och tänka positivt till att ta professionell hjälp. Från diagnostillfälle till 
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hemkomst var behovet av att finnas nära barnet och vara deras största emotionella stöd 
oerhört viktigt för samtliga föräldrar.  
 
Allt eftersom sjukdomstiden framskrider blir det tydligt att, även om de medicinska 
åtgärderna naturligtvis är ytterst viktiga, föräldrarna upplevde att det känslomässiga stödet 
från vårdpersonalen var det allra viktigaste i slutändan. Trygghet, delaktighet och 
personalkontinuitet var således av stort värde för att bygga upp vårdande relationer mellan 
vårdpersonal och familjen. Även vårdpersonalens förmåga att skratta, gråta och leka visade 
sig vara mycket uppskattat. När familjen besegrade cancern och kunde lämna sin trygga plats 
på sjukhuset ställdes de inför ytterligare en utmaning där vardagens måsten plötsligt tog plats 
och familjestrukturen skulle återgå till det normala. Slutligen anser författarna att resultatet i 
uppsatsen kan implementeras inom andra områden där vård innefattar barn.  
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Bilaga 1 

Sökschema för datainsamlingen 

Databas 
Datum  

Sökord Avgränsning Antal 
träffar  

Utvalda 
självbiografier  

Libris  
2018-10-21 

Barncancer 
+ föräldrar 

 14st   

 Barncancer  
+  föräldrar  

Typ: bok  
År: 2018 

1st Värdet av en kram  
(Fyhr & Fyhr, 
2018).   

 Barncancer  
+ föräldrar 

Typ: bok 
År: 2017 - 2005 

8st  

 Barncancer  
+ föräldrar 
 

Typ: bok 
År: 2004 

1st Inuti sorgen: 
Berättelsen om Joel 
(Andersson, 2004). 

Libris 
2018-10-27 

Barncancer  Typ: bok  97st   

 Barncancer  Typ: bok  
År: 2018 - 2014 

17st  

 Barncancer  Typ: bok  
År 2013 

5st Tio noveller om 
barncancer * 
(Barncancerfonden, 
2013). 

 Barncancer  
 

Typ: bok  
År 2012 - 2001 

52st  

 Barncancer Typ: bok  
År: 2000 

5st Kämparnas 
konung: berättelsen 
om Ivar - en stor, 
liten person 
(Wirén, 2000) 

 

* = detta sammanläggningsverk innehåller Melén och Myrdhéns självbiografi.  
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Bilaga 2 

Sammanfattning av självbiografier  

Författare 
Titel 
År 

Metod Handling 

Christina 
Myrdhén 
”Mamma, jag 
vill inte till 
himlen.” 
2013 

Självbiografi Hösten 2008 får Christinas fyraåriga son Lucas 
diagnosen Non-Hodgkins lymfom. Livet förändrades 
drastiskt och en stor del av tiden spenderas på sjukhus. 
Som läsare får man följa Christinas tankar och känslor 
från diagnos till den dagen när sjukdomen inte går att 
häva längre. 

Daniel Melén 
”Jag släpper dig 
aldrig” 
2013 

Självbiografi Daniel Meléns dotter (nämns ej vid namn) var endast tre 
månader gammal när hon drabbades av cancer. Boken 
handlar bland annat om förlösande familjegräl och 
känslan av att trampa i samma fotspår utan att våga bryta 
ett mönster. Daniels dotter besegrade cancern men vid en 
rutinundersökning visade det sig att cancern kommit 
tillbaka och vid bokens slut har dottern påbörjat en ny 
behandlingsperiod.  

Helen S Wirén 
“Kämparnas 
konung” 
2000 

Självbiografi Boken handlar om Helens son Ivar som vid tre års ålder 
insjuknade i den ovanliga cancersjukdomen 
neuroblastom. Helen skriver om tiden från diagnos till 
den dagen hon var tvungen att släppa han fri nio månader 
senare.  

Tord Andersson 
“Inuti sorgen” 
2004 

Självbiografi När Joel var 13 år drabbades han av leukemi. Boken är 
skriven av pappa Tord och han beskriver deras vardag 
från insjuknandet tills att hans sjukdom ser ut att 
försvinna. Lyckan blir tyvärr kortvarig då Joels leukemi 
åter tar fart och endast 14 år gammal avlider han i 
hemmet. 

Sandra Fyhr 
“Värdet av en 
kram” 
2018 

Självbiografi Sandras son William drabbades av leukemi vid 6 års 
ålder. Detta är en svensk familj bosatt i Tyskland. I 
boken får läsaren ta del av Sandras dagboksanteckningar 
och hon berättar mycket öppet och ärligt om sjukdomens 
påverkan. William överlever och Sandra ser på livet ur 
ett helt annat perspektiv efter sjukdomen.  

 
 
 

 
 


