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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Varje år insjuknar över 300 barn i cancer i Sverige. Trots att forskningen kommit 

långt dör fortfarande barn i cancer varje år. I samband med ett barns cancerdiagnos står också 

föräldrar och närstående vid sidan om som i sig genomgår ett stort trauma av ovisshet och 

maktlöshet inför hur framtiden kommer att utspela sig. 

Syfte: Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt 

barn.  

Metod: Studien är gjord som en litteraturstudie med induktiv ansats då författarna ville belysa 

och beskriva upplevelser. Studiens resultat utgår från självbiografier skrivna av föräldrar vars 

barn fått cancer, för att analysera dess innehåll har en manifest kvalitativ innehållsanalys 

använts.  

Resultat: Resultatet påvisade det lidande familjerna genomlidit relaterat till barnets 

cancerdiagnos. Vidare belyser författarna även de aspekter som trots sjukdomen inger en 

känsla av hopp och glädje. Av stor vikt ansågs det att familjen får tid tillsammans och har 

chansen att leva ett så normalt liv som möjligt.  

Slutsats(er): Föräldrar genomlider ett stort lidande när deras barn insjuknar i cancer men det 

finns faktorer som kan verka för att öka deras välbefinnande. En viktig del är att man får tid 

tillsammans som familj. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att öka föräldrarnas 

välbefinnande och inge trygghet och hopp. 

 
 

 

TACK 
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Titel När livet vänds upp och ned 

En kvalitativ studie om föräldrars upplevelser av att leva med ett 

cancersjukt barn, baserad på självbiografier. 

Författare Amanda Lindgren & Ellen Petersson 

Utbildningsprogram Sjuksköterskeprogrammet 

Handledare Carina Schmidt 

Examinator Susanne Knutsson 

Adress Linnéuniversitetet, institutionen för hälso- och vårdvetenskap 

Nyckelord Barncancer, föräldrar, självbiografier, upplevelser 



 

 

 

 

 

INNEHÅLL 

INLEDNING…...………………………………………………………………………………1 

BAKGRUND…………………………………………………………………………………..1 

Cancer…………………………………………………………………………………………1 

Behandlingsformer……………………………………………………………………………1 

Cytostatika……………………………………………………………………………………..1 

Strålbehandling………………………………………………………………………………...2 

Operation…………………………………………………………………………………………………2 

Specifika läkemedel……………….…………………………………………………………………..…2 

Stamcellstransplantation……………………………………………………………………….2 

Immunterapi……………………………………………………………………………………2 

Barncancer……...……………………………………………………………………………..3 

Barnets upplevelser………………………………………………………….………………..3 

Familjefokuserad omvårdnad…………………………………………….………………….3 

Föräldrarna………………………………………………………………………………...…4 

Sjuksköterskans roll………………………………………………………………………… 4 

TEORETISK REFERENSRAM……………………………………………………………….5 

KaSAM – Mening & Sammanhang………………………………………………………….5 

Hälsa och Välbefinnande……………………………………………………………………..6 

PROBLEMFORMULERING……………………………………………………………….....6 

SYFTE…………………………………………………………………………………..……..6 

METOD………………………………………………………………………………………..6 

Design……………………………………………………………………………………….....6 

Urval………………………………………………………………………...…………………7 

Inklusionskriterier……………………………………………………………………..……….7 

Exklusionskriterier…………………………………………………………………………………..…..7 

Datainsamling…………………………………………………………………………………7 

Dataanalys……………………………………………………………………………………..7 

Forskningsetiska aspekter……………………………………………………………………8  

RESULTAT……………………………………………………………………………………9 

Att finna välbefinnande trots sjukdom ………………………………………..……………9 

Vikten av att få tid tillsammans……………………………………………………………..10 



 

 

 

 

 

Vikten av egentid……………………………………………………………………………..10 

Strävan efter normalitet……………………………………………………………………....11 

En känsla av lidande………………………………………………………………………...11 

Känslomässigt kaos…………………………………………………………………………...11 

Att kunna möta sitt barns oro………………………………………………………………....12 

Att finna trygghet i en otrygg livssituation……………………………………………….. 12 

Att finna tillit till personal………………………………………………………………………….…13 

Platsens betydelse…………………………………………………………………………….13 

Vänner och närståendes stöd……..…………………………………………………………..14 

DISKUSSION…………………..…………………………………………………………….15 

Metoddiskussion……………………………………………………………………………..15 

Resultatdiskussion………………………………………………………………………..….17 

KLINISKA IMPLIKATIONER……………………………………………………………...19 

FORTSATT FORSKNING………………………………………………………………...…20 

SLUTSATSER……………………………………………………………………………..…20 

REFERENSER 

BILAGOR 

Bilaga 1 Sökschema i databaser för att finna vald litteratur 

Bilaga 2 Kvalitétsgranskning enligt Segesten (2017a) 

Bilaga 3 Sammanfattning av valda självbiografier  

 

 

 

 

 

 



  
 

1 
 

INLEDNING  
Alla kan drabbas av cancer och man räknar med att en av tre någon gång kommer 

drabbas av sjukdomen. Statistik påvisar att över 61 000 människor fick en 

cancerdiagnos under 2017 i Sverige, vilket är en siffra som sorgligt nog ökar. Även om 

alla människor inte kommer insjukna så kommer alla att påverkas av sjukdomen på 

något sätt under sin livstid (Cancerfonden, 2019a). Cancer förekommer i alla åldrar och 

siffror visar att över 300 barn i Sverige insjuknar i cancer varje år (Hansdotter, 2018). 

Att stå bredvid när ditt barn får en livshotande sjukdom utan att kunna göra något åt det 

själv är alla föräldrars mardröm. Således hamnar föräldrarna i en väldigt utsatt position 

då barnet är i stort behov av sina föräldrars trygghet och stöd. Samtidigt som de behöver 

vara starka och inge hopp för sitt barn får man inte glömma att föräldrarna har egna 

rädslor och oro inför vad framtiden kommer medföra (Darcy, Knutsson, Huus & 

Enskar, 2014). Detta arbete syftade till att belysa föräldrar till cancersjuka barn och hur 

de upplevde sin situation i att stå bredvid när deras barn går igenom en kamp för sitt 

liv.  

 

 

BAKGRUND 
Cancer 

I kroppen finns det flera miljoner celler, hela tiden dör vissa av dem samtidigt som nya 

bildas för att ha en optimal mängd i kroppen. Celler finns i princip överallt i kroppen 

och beroende på vart de finns har de olika uppgifter. Exempelvis finns många celler i 

blodet och hjälper bland annat till med syretransporten till kroppens olika delar (1177 

vårdguiden 2019). När cancer uppkommer har det uppstått defekter i 

celldelningsprocessen och cellen har börjat dela sig okontrollerat. Tillslut kommer 

denna okontrollerade celldelningen leda till att många celler tillsammans bildar en 

tumör. Tumören som bildats kan vara godartad eller elakartad och det är den elakartade 

tumören som i sin tur benämns cancer. Skillnaden är att en godartad tumör endast växer 

på stället där den uppkommit. En elakartad tumör har däremot möjligheten att växa in 

och invadera annan vävnad. Likaså kan celler från denna elakartade tumör lossna och 

flytta sig till andra delar av kroppen vilket medför en spridning av cancern, metastaser 

(Cancerfonden, 2019b).  

 

Behandlingsformer 

För att hitta en optimal behandling mot cancern kombineras ofta flera olika 

behandlingsformer. Det som vill uppnås med behandlingarna är att eliminera 

cancercellerna och samtidigt försöka värna om de friska celler som finns i kroppen. 

Vilken eller vilka behandlingsformer som väljs beror på flera faktorer, exempelvis 

vilket stadie cancern befinner sig i och om behandlingen anses vara botande eller 

symtomlindrande (Simonsen & Hasselström, 2016).  

 

Cytostatika  

Förhoppningen med denna behandling är att bota eller bromsa in cancern. Behandlingen 

ges i syfte att utrota cancercellerna i kroppen men samtidigt försöka bibehålla kroppens 

friska celler. Detta kan dock vara svårt då cytostatika är en stark behandling och den kan 

komma att påverka även friska celler vilket exempelvis medför biverkningar som 

håravfall. Cytostatika ges ofta direkt in i blodet, fördelen med detta är att behandlingen 

kan nå ut i hela kroppen via alla dess blodkärl (Cancerfonden, 2018).  
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Strålbehandling 

Många patienter som får cancerbehandling genomgår någon gång strålning. Strålningen 

innefattar radioaktiv strålning, samma som används vid röntgen men vid strålning är 

den mycket starkare. Strålningen riktas mot cancerområdet för att påverka lokalt genom 

att förstöra cancercellernas arvsmassa. Genom att göra detta är förhoppningen att bryta 

ner och eliminera cancertumören. Beroende på vilken typ av cancer det rör sig om, 

vilket stadie cancern är i och patientrelaterade aspekter såsom ålder, utformas 

behandlingen optimalt för den enskilda patienten (Cancerfonden, 2019c).  

 

Operation 

Denna metod för att eliminera cancern är den vanligaste behandlingen och även den 

som använts längst. Syftet med operationen är att ta bort vävnaden med cancerceller, 

samtidigt tas också lite extra omkringliggande vävnad bort för att vara säker på att all 

cancervävnad elimineras. Därefter undersöks den vävnad som opererats ut för att avgöra 

hur mycket av cancern som tagits bort och vilket stadie cancern är i. Detta i sin tur 

kommer avgöra vad nästa steg i cancerbehandlingen är, om någon ytterligare 

behandling behövs (Cancerfonden, 2019d).  

 

Specifika läkemedel 

I takt med att forskningen kring cancercellen har gått framåt har även specifika 

läkemedel utvecklats för att utrota sjuka celler. Läkemedlet förs med blodet och arbetar 

genom att identifiera strukturer i cellen som avviker från det normala. Fördelen med 

dessa är att biverkningarna är mindre och mildare än exempelvis biverkningarna som 

kan uppstå till följd av cytostatika (Cancerfonden, 2019e) 

 

Stamcellstransplantation 

Stamceller spelar en stor roll i kroppens förmåga att bilda nya celler (Karolinska 

Institutet, 2018). Stamceller genererar i de blodkroppar som behövs för att blodet ska 

verka optimalt. Dessa celler ges antingen av en annan människa eller så används 

patientens egna om dessa tagits ut när de fortfarande var friska. Innan patienten 

genomgår transplantationen är det viktigt att hen genomgår en så kallad kondensering. 

Då försämras patientens immunsystem avsiktligt för att hen ska kunna ta emot de nya 

cellerna utan att kroppen vill göra sig av med dessa. För att få bort så mycket av de 

sjuka stamceller som möjligt kommer en hög dos cytostatika ges innan 

transplantationen. Genomförandet av transplantationen går sedan till precis som när vid 

en blodtransfusion, stamcellerna förs då in i kroppen via en central venkateter och tar ca 

två timmar (Cancerfonden, 2019f).  

 

Immunterapi 

Denna behandlingsform syftar till att försöka få kroppens egna immunförsvar att själv 

bekämpa cancern. Ett sätt att använda immunterapi är att ge antikroppar i 

läkemedelsform. Antikropparna kommer sedan söka efter  cancerceller i kroppen och 

sätta sig på deras yta likt en markering för att immunsystemet ska uppfatta dessa och 

förstå att cancercellen ska elimineras. Ett annat sätt är använda celler som är viktiga i 

immunsystemet, dessa celler plockas ut och förstärks sedan för att bli ännu mer 

effektiva i kampen mot cancerceller (Cancerfonden, 2019g). Idag är detta en 

behandlingsmetod som börjat användas allt mer på vuxna cancerpatienter. Denna 

behandling har börjat testas att även ges till barn med vissa typer av cancer. 

Förhoppningen är dock att forskningen ska gå framåt så pass att detta ska bli en väl 

etablerad behandling för barn på flera olika sorters cancertyper (Barncancerfonden, 

2019a).   
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Barncancer 

Varje år drabbas ca 365 barn i Sverige av olika former av cancer, alltså insjuknar 

ungefär ett barn om dagen. Idag överlever ca 85% av alla barn som insjuknar. Men trots 

att Sverige är ett land som kommit långt i sin cancervård är just cancer fortfarande den 

vanligaste dödsorsaken hos barn under 14 år (Barncancerfonden, 2019b). Cancer 

förekommer både hos barn och vuxna, dock är sjukdomens uppkomst mer lättförklarlig 

hos vuxna än barn (Barncancerfonden, 2017). Människors sätt att leva över tid är en 

faktor till att vuxna kan få cancer, dock är detta inte en naturlig förklaring till varför ett 

ungt barn insjuknar. Välkänt är att behandlingen för cancer är tuff och innebär väldigt 

starka läkemedel för att försöka avstanna och eliminera sjukdomen. I och med att dessa 

läkemedel är så potenta kommer de att påverka kroppen och dess processer till stor 

grad. Att då behandla cancern hos ett barn som inte på långa vägar är färdigutvecklat 

har sina svårigheter och kan vara väldigt komplext. Samtidigt som att snabbt slå ut 

cancercellerna ska barnets chans till ett gott liv även senare i livet tillgodoses, 

exempelvis förmågan att kunna få egna barn (ibid).  

 

Barnets upplevelser 

När någon i familjen får en diagnos som cancer, vänds hela livet upp och ner både för 

den sjuke och de närstående (Björk, Wiebe och Hallström, 2010). Barn som får 

diagnosen kan uppleva situationen olika beroende på vilken ålder barnet är i och vilket 

stadie sjukdomen befinner sig i. Mant, Kirby, Cox och Burke (2018) beskriver hur 

barnet upplever en mängd olika känslor när det kommer till att de fått diagnosen cancer. 

Många känner sig rädda, arga, ledsna och förvirrade över situationen och oroar sig för 

vad som kommer att ske. Det är en överväldigande situation och det är en svår process 

att bearbeta som barn, särskilt när de är rädda och har en massa tankar såsom, kommer 

jag att dö?, kommer det göra ont? när får jag åka hem? varför kan jag inte vara frisk 

som alla andra barn?. Även oro kring familjen förekommer hos barnet och hur de 

kommer påverkas i och med att cancer nu är en del i deras vardag (ibid). De allra flesta 

barn har dock en önskan om att bara kunna vara som alla andra barn, att kunna gå på 

förskolan, träffa andra barn, leka och upptäcka livet (Björk, Wiebe och Hallström, 

2010). Som en följd av att leva med cancer och behandlingar kan barnet känna sig 

isolerad och annorlunda i jämförelse med andra. De sjuka barnen beskriver hur de 

känner sig avskilda från omvärlden när de inte kan göra det de vill på grund av sin 

sjukdom. I detta finns en stark önskan om att kunna återgå till det normala livet, kunna 

gå i skolan, vara med sina kompisar och bara vara barn (ibid).  

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Benzein, Hagberg och Saveman (2017) redogör för vikten av att se familjen som en 

sammanhängande helhet, där påverkan på en del påverkar även helheten. Lika väl som 

människor gläds med varandra när det går bra, påverkas också hela enheten när sjukdom 

eller påfrestande situationer uppstår i familjen (ibid). Svensk Sjuksköterskeförening 

(2015) menar att se familjen som en enhet alltid bör göras. Även om närstående vill och 

kan hjälpa till med mycket gällande patienten, är det en krävande uppgift och en 

påfrestande situation att leva i. Således innebär detta att alla är i behov av stöd på olika 

sätt, inte bara den som är sjuk (ibid). Van Schoors et al. (2018) redogör för hur familjer 

som lever i en sådan påfrestande situation finner mycket stöd och trygghet i varandra. I 

och med att de alla genomlever detta så nära inpå resulterar det ofta i att familjen blir 

starkare tillsammans än dem tidigare varit. Men som nämnt ovan måste närstående få 

stöd i detta och chans till andrum om de skulle behöva detta. 
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En önskan som kan finnas hos föräldrarna är att få ta emot informationen gällande 

barnets sjukdom enskilt, utan sitt barn. Detta för att själv kunna ha en chans att ta in och 

hantera sina egna känslor. Föräldrarna menar att de inte vill hamna i en situation där de 

inte har kontroll över sina egna känslor inför sitt barn. Istället vill många kunna förstå 

och ta in informationen själv för att sedan kunna vara ett bättre stöd (Smith et al. 2019).  

 

Föräldrarna  

När någon i familjen drabbas av en livshotande sjukdom så påverkas alla till det 

yttersta. Det som tidigare handlat om att få ihop vardagen handlar nu istället om 

sjukhusbesök, behandlingar och överlevnad (Darcy, Knutsson, Huus och Enskar, 2014). 

Att praktiskt få ihop den nya vardagen med allt vad det innebär gör att föräldrarna 

ställer höga krav på sig själva då de vill finnas till och vara närvarande för sitt barn. 

Detta kan verka dock negativt på familjen som enhet i att exempelvis tillgodose syskon 

och eventuellt arbete för att finansiellt klara situationen, då livet för tillfället blir väldigt 

praktiskt (Taleghani, Fathizadeh och Naseri, 2012).  

 

Delaktighet i vården för patienten och närstående är viktig, vilket kan inge en känsla av 

kontroll över situationen man befinner sig i. Enligt patientlagen kapitel 5 ska patienten 

göras delaktig i sin vård. Även närstående ska enligt patientlagen kapitel 5, 3§ få 

medverka i vårdandet och planeringen kring den (Patientlagen [PL], SFS 2014:821). 

När patienten är under 18 år räknas hen juridiskt sätt som ett barn vilket gör att 

vårdnadshavaren spelar en betydande roll och har även dem vissa rättigheter. 

Patientlagen kapitel 3, 3§ innefattar bestämmelser vilka menar att information som ges 

till barnet även ska ges till vårdnadshavarna. Denna information kan exempelvis handla 

om barnets diagnos, tillstånd, undersökningar, val av behandling och risker för 

komplikationer (Patientlagen [PL], SFS 2014:821). Rignér, Jansson och Graneheim 

(2011) relaterar även de till vikten av information för föräldrarna och menar att utöver 

lagtext som styrker vårdnadshavares rätt till information så har det flera positiva effekter 

att de får information kontinuerligt.  

 

 

Sjuksköterskans roll 

Att som vårdpersonal involvera föräldrarna i barnets vård spelar en betydande roll i hur 

föräldern i sin tur hanterar sin situation (Conway, Pantaleao & Popp, 2017). Vetskapen 

om vilka beslut som tas, hur barnet status ser ut och kontinuerlig information hjälper 

föräldrarna stort. Genom att göra detta inges föräldrarna en känsla av kontroll vilket i 

sin tur medverkar till att föräldrarna ser mer hoppfullt på framtiden (ibid). Betydelsen av 

att få information kring barnets sjukdom och att även få till sig den så att dess innebörd 

förstås är något som Kästel, Enskär och Björk (2011) benämner. Grundläggande i detta 

är dock att föräldern har tagit in och faktiskt förstått att sitt barn är allvarligt sjukt. 

Härefter kan föräldern bli mottaglig för ytterligare information och beslut som rör 

barnet på olika sätt. Däremot måste vårdpersonalen beakta att varje förällder är unik 

gällande vilken information de vill ha när och mängden information de kan ta in och 

förstå åt gången (ibid). I detta menas att inte bara få informationen utan även att få den 

på ett sådant sätt att man förstår innebörden av den för att känna trygghet och förståelse 

över situationen (Rignér, Jansson & Graneheim, 2011). Framhålls görs också att 

föräldrarna kan uppleva det påfrestande att själva behöva fråga för att få information 

kring barnet. Istället ses det positivt att personalen själva informerar föräldrarna så fort 

de får nya besked för att föräldrarna ska känna sig delaktiga och som en del i vårdteamet 

runt barnet (ibid). Att känna hopp i en svår situation är väsentligt för hanterandet av 

den. Således är det viktigt att som förälder försöka hitta och bibehålla detta trots de 
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motgångar som möts. Lika så är det väsentligt för vårdpersonal att beakta alla föräldrars 

individuella önskemål kring hur dem vill vara involverade i vårdprocessen kring barnet 

(Conway, Pantaleao & Popp, 2017). För att ytterligare styrka detta resonemang ska 

sjuksköterskan vårda med utgångspunkten att alla människor är lika mycket värda och 

att alltid beakta de mänskliga rättigheterna, vilket står i sjuksköterskans värdegrund 

(SWENURSE, 2016). I värdegrunden framhålls vikten av att se alla människor som 

unika individer med individuella preferenser. Således måste sjuksköterskan ha en 

medvetenhet kring att alla är olika och också vill vara involverade i sin eller sin 

närståendes vård på olika sätt (ibid).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
Vald utgångspunkt i studien var att utgå från de närståendes perspektiv. Valda teoretiska 

begrepp är Mening & sammanhang samt de vårdvetenskapliga begreppen hälsa och 

välbefinnande. Dessa är valda som en grund för detta arbete då de upplevdes relevanta 

utifrån det ämne och perspektiv som studien berörde. När ett barn får cancer kommer 

fokuset självfallet ligga på barnet och förhoppningen om att det ska bli fri från 

sjukdomen. Det som dock inte får glömmas är att vid sidan om står föräldrar handfallna 

utan någon egentlig makt över hur sjukdomen kommer att urarta sig.  

 

KaSAM - Mening & Sammanhang 

Den teoretiska referensramen utgick från Aaron Antonovsky’s teori KaSAM, känsla av 

sammanhang. Teorin menar att vår hälsa påverkas av det sammanhang vi lever i 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Teorin om KaSAM kan förklaras utifrån tre 

underkategorier; Hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet. Hanterbarheten syftar 

till att en person känner att de medel som behövs för att klara av en situation finns inom 

sig själv. Begripligheten handlar om att förstå det som händer omkring en, se samband 

och kunna förutse utfallet av det. Meningsfullheten syftar då precis som det låter till att 

känna mening i livet och det som händer i det (ibid). Beroende på nivån av dessa som 

innehas kan olika grader av KaSAM indikerar på hur väl en person klarar av påfrestande 

situationer (KaSam, u.å.). För föräldrar till barn med cancer sätts då dessa komponenter 

för välmående på spel och är inte alls lika självklara längre. En förälders uppgift är att ta 

hand om och skydda sina barn, en cancerdiagnos hos barnet gör dock att detta inte kan 

göras fullt ut längre. Förmågan att acceptera sin nya livssituation och samtidigt känna 

mening kan kännas otroligt svårt. Samtidigt kan barnet vara för ungt för att förstå och 

själv kunna hantera sin situation och känslor, således behöver föräldern även bära detta 

på sina axlar. Föräldrar vill göra allt för sitt sjuka barn men att bära två personers 

känslor kan sätta känslan av hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet i livet på 

spel. 

 

Langius och Sundberg (2014) framhåller hur människor ständigt söker tillhörighet och 

trygghet. Känslan av mening och sammanhang i livet är en väsentlig del i känslan av 

välbefinnande. Människor mår bra av att hjälpa andra men måste också bli hjälpta själva 

ibland, detta utbyte i relationer skapar en känsla av mening och sammanhang i livet. 

Vad detta sammanhang är finns inget specifikt svar på, för många är det familjen men 

kan innebära andra sammanhang också. Det viktiga är således inte vad vi känner 

sammanhang i utan att vi gör det i något, att vi har en plats och en betydelse i livet. Att 

känna en känsla av mening och sammanhang kan då hotas när en oförutsägbar situation 

uppstår, exempelvis vid sjukdom i familjen (ibid). När ett barn blir allvarligt sjuk står 

föräldrarna handfallna till sjukvården och meningen och sammanhanget i livet är inte 

alls lika självklar längre. 



  
 

6 

 

 

Hälsa och välbefinnande 

Ekebergh (2016) menar att människan upplever sin hälsa genom upplevelser och 

erfarenheter på ett sätt som speglar dess totala livssituation. Att må bra och känna 

välbefinnande är grunden i definitionen av hälsa. Begreppen kan tolkas väldigt olika 

beroende på vem personen är och vad personen går igenom, således kan de vara relativt 

komplexa. Att exempelvis vara sjuk fysiskt så kan det fortfarande gå att känna en god 

hälsa och likaså tvärtom (ibid). Trots att en förälder har ett svårt sjukt barn kan hen 

uppleva sig ha hälsa, men också att föräldrarnas känsla av hälsa försämras som en följd 

av barnets sjukdom. Begreppet hälsa är tätt sammanhängt med begreppet välbefinnande. 

Vidare baseras känslan av att inneha hälsa ur flera olika aspekter däribland mening i 

livet, känslan av att ingå i ett sammanhang och en tillfredställelse i livet (Willman, 

2014). Välbefinnande handlar således om att må bra, välbefinnande kan då komma att 

utmanas genom exempelvis sjukdom eller annat lidande som kan uppkomma i livet 

(Dahlberg & Segesten, 2010a). Willman (2014) framhåller här hur sjuksköterskan kan 

bidra till ett ökat välbefinnande genom att främja de resurser som den enskilda personen 

behöver för att känna välbefinnande. Att sjuksköterskan bemöter både barnet och 

föräldrarna med respekt och förståelse gör att en god vårdrelation bildas (Darcy, 

Knutsson, Huus & Enskar, 2014).  Detta innefattar att sjuksköterskan tar sig tiden till att 

exempelvis ha en vardaglig konversation även kring saker som inte bara berör barnets 

sjukdom. Genom att göra detta uppstår en djupare förståelse och gemenskap mellan 

sjuksköterskan och familjerna. I och med detta kan familjerna finna lugn och en ökad 

tillförlitlighet till vårdpersonal vilket också bidrar till ett ökat välbefinnande (ibid).  

 

PROBLEMFORMULERING 
Varje år insjuknar ca 365 barn i cancer i Sverige, vissa överlever och friskförklaras men 

det finns barn som inte överlever sjukdomen. Det största fokuset ligger på det sjuka 

barnet och dess behandling men i samband med ett barns cancerbesked ändras hela 

vardagen och livet om för både barnet och dennes familj. I detta finns ett dilemma hos 

de närstående där de både ska vara starka för det sjuka barnet samtidigt som de själva 

genomgår ett trauma av sorg och ovisshet inför framtiden. Föräldrarna har en betydande 

roll i att ge trygghet till sina barn. Dock är det också viktigt att tänka på att även 

föräldrarna behöver stöd i den påfrestande situation de lever i. Kunskap om föräldrarnas 

situation i samband med sitt barns cancerbesked finns det en del skrivet om, men detta 

behöver lyftas fram och medvetandegöras. Den här uppsatsens syfte var därför att 

belysa föräldrarna och deras upplevelse av att stå jämte när deras barn blir allvarligt 

sjuk. En sådan medvetenhet skulle kunna bidra till att föräldrastödet i vården 

uppmärksammas och optimeras på så sätt att hälsa och välbefinnande hos dessa 

föräldrar främjas.  

 

SYFTE 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt 

barn.  

 

METOD 
Design  

I denna studie ville föräldrars upplevelser belysas, därför ansågs en kvalitativ 

litteraturstudie med induktiv ansats lämpligast för utförandet av detta arbete. Detta 

innebär att studien syftade till att tolka, förstå och beskriva de erfarenheter och 

upplevelser som beskrivs i den valda litteraturen (Kristensson, 2014a). Självbiografier 
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skrivna av föräldrar till cancersjuka barn är det material som låg till grund för studiens 

resultat eftersom att studien syftade till att beskriva föräldrarnas egna upplevelser.  

 

Urval  

Det perspektiv som valdes för den genomförda studien var ett närståendeperspektiv, då 

syftet var att belysa föräldrarnas upplevelser. Urvalet bestämdes av att använda 

inklusions- och exklusionskriterier.  

Inklusionskriterier: Valda inklusionskriterier i sökandet av litteratur var att böckerna 

skulle vara skrivna på svenska och skrivna av föräldrarna själva. Ytterligare skulle 

boken finnas tillgänglig att låna via universitetsbiblioteket i Växjö för att undvika att 

böcker skulle behöva köpas in.  

Exklusionskriterier: Självbiografier vilka var skrivna med medförfattare och inte enbart 

föräldern exkluderades. Resultatet baserades på böcker utgivna efter år 2004, således 

exkluderades böcker utgivna innan detta.   

 

Datainsamling  

För att finna relevant litteratur genomfördes sökningar via hemsidor som tillhandahåller 

böcker, i detta fallet bokus.se och libris.se. Genom dessa sökningar framkom ett visst 

utfall av böcker vilka granskades för att sedan välja ut fem stycken lämpliga böcker. 

Detta gjordes genom att först läsa böckernas titel för att enkelt kunna sortera bort de 

som inte berörde det tilltänkta syftet. Därefter lästes sammanfattningarna av de böcker 

som ansågs intressanta för att se om de innefattade föräldrars upplevelser av att leva 

med ett cancersjukt barn. Relevanta böcker kontrollerades gentemot 

universitetsbiblioteket i Växjö för att se om böckerna fanns tillgängliga, detta för att inte 

behöva köpa in böcker till studien. Avgränsningar för sökning av litteratur, sökord och 

utfallet utav dessa visas i bilaga 1. Fem böcker valdes ut som beskrivit ovan, alla 

genomgick sedan en kvalitetsgranskning utefter Segesten (2017a, bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningen innefattade fem frågor för att kunna bedöma självbiografiernas 

kvalité och som gräns valdes att fyra av dessa fem frågor skulle uppfyllas. Alla böcker 

klarade fem av fem frågor och ansågs därför tillförlitliga att basera studiens resultat på. 

För ytterligare beskrivning av de utvalda böckernas innehåll, se bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Litteraturen delades upp så att båda studiens författare läste alla böcker. Detta för att 

författarna skulle ta del av samma material för att på bästa sätt analysera materialet 

utifrån syftet. Analysprocessen utgick från en manifest, kvalitativ innehållsanalys i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Innebörden av en manifest 

innehållsanalys är att läsaren ska utgå från texten och sen kunna beskriva dess innehåll 

på ett sådant sätt att textens mening inte förvrängs av läsarens egna uppfattningar och 

tolkningar (ibid). Det funna materialet som besvarade syftet togs ut som meningsenheter 

ur litteraturen. Dessa kondenserades sedan ner till koder för att sedan kodas in i 

underkategorier beroende på likheter och skillnader. De underkategorier med liknande 

meningsinnehåll sammanfördes därefter i kategorier. Dessa sammanfördes sedan till tre 

huvudkategorier och 8 underkategorier.  
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Tabell 1.  

Exempel på manifest kvalitativ innehållsanalys.  
Meningsenhet Kondensering 

av 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

”Det enda 

viktiga blev att 

få vara 

tillsammans” 

Viktigast att 

vara 

tillsammans. 

Familjen Att få tid 

tillsammans 

 

Att finna 

välbefinnande 

trots sjukdom 

”Varje vecka 

blir jag 

återkallad med 

namn till 

hästarnas värld. 

Den värld där 

jag inte är 

sjukhusets 

Mamma-John, 

inte heller är jag 

Att-Hon-Orkar-

Ingrid eller Jag-

Orkar-Inte-

Ingrid. Jag är 

bara jag 

tillsammans med 

min häst. Nu.  

Varje vecka blir 

jag återkallad till 

hästarnas värld. 

Jag är bara jag 

tillsammans med 

min häst.  

Att prioritera 

sig själv 

Vikten av 

egentid 

 

 

Forskningsetiska aspekter 

Denna studie är genomförd utefter Helsingforsdeklarationen för på ett etiskt korrekt sätt 

utföra och behandla de uppgifter vilka tillhandahållits. Helsingforsdeklarationen syftar 

till att ge riktlinjer kring medicinsk forskning och hur det ska utföras på ett etiskt 

korrekt sätt (World Medical Association [WMA], 2018). Denna deklaration utgår från 

fyra principer; Nyttoprincipen, inte skada-principen, rättviseprincipen och 

autonomiprincipen. Nyttoprincipen handlar om att det ska finnas en mening med att 

utföra forskning och att denna ska vara väl genomtänkt. Studiens syfte är väl 

genomtänkt då det anses att vårdpersonal måste tillgodose även de närstående då 

fokuset inte enbart kan ligga på den sjuka patienten. Inte skada-principen syftar till att 

forskning ska utföras på ett säker sätt vilket exempelvis innefattar anonymitet och 

konfidentialitet. Då denna studie baseras på självbiografier är inte uppgiftslämnarna 

anonyma, däremot har ett antagande gjorts gällande att den information böckerna delger 

inte är konfidentiell utan är godkänd för omvärlden att ta del av. Rättviseprincipen 

menar att alla deltagare behandlas lika och på ett värdigt sätt. Då studiens syftar till att 

beskriva upplevelser har ingen värdering lagts i varför en viss förälder känner på ett 

visst sätt. Autonomiprincipen innebär att alla deltagare har rätt till att få information 

gällande forskningen och att det är helt frivilligt att delta och att även lämna studien när 

som helt (Kristensson, 2014b). Då detta är en litteraturstudie har inte någon hänsyn 

behövts ta till att delge information och inhämta samtycke hos studiens deltagare.   

 

Kristensson (2014c) förklarar hur vikten i att all ny forskning som genomförs alltid 

måste tillgodose etiken. För att göra detta finns vissa principer och information gällande 

frivillighet och samtycke. Som forskare eller undersökare har du en dominerande roll 

gentemot uppgiftslämnaren i det avseendet att forskaren styr vilken information som 
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framhålls och hur. Vidare framhåller Kristensson (2014c) hur det är av största vikt att 

beakta uppgiftslämnarens integritet och värdighet. I den genomförda studien ville en 

generaliserad beskrivning av föräldrarnas upplevelser framhållas. Informationen som 

givits i självbiografierna skulle framföras på ett värdigt sätt där både föräldrarnas och 

det cancersjuka barnets integritet beaktades. Eftersom författarna till självbiografierna 

valt att ge ut dessa böcker är detta ett godkännande på informationen är accepterad att ta 

del av från föräldrarnas sida (ibid).   

 

Då utgångspunkten var att tolka och beskriva andra individers upplevelser fanns det 

ytterligare en viktig aspekt att beakta, förförståelsen. Dahlberg och Segesten (2010b) 

beskriver hur vi inte kan vara helt neutrala kring det vi möter. Relaterat till det vi varit 

med om tidigare har vi vissa tankar, åsikter och förståelse kring olika saker. Således 

kommer detta påverka hur vi hanterar vissa situationer och dilemman. Kristensson 

(2014d) menar att förförståelsen även spelar en viss roll i forskningsprocessen. När 

något subjektivt ska beskrivas såsom upplevelser är det viktigt att de som tolkar lägger 

sina egna subjektiva erfarenheter åt sidan så att inte dessa ligger till grund för de resultat 

som kommer får fram. 

 

RESULTAT 

Resultatet visar på föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn (Tabell 

2.). 

Tabell 2. Resultatet i kategorier och underkategorier.  

 

Resultatets kategorier: Resultatets underkategorier: 

Att finna välbefinnande trots barnets 

sjukdom 

- Vikten av att få tid tillsammans 

- Vikten av egentid  

- Strävan efter normalitet 

En känsla av lidande - Känslomässigt kaos 

- Att kunna möta sitt barns oro 

Att finna trygghet i en otrygg livssituation - Att finna tillit till personal  

- Platsens betydelse 

- Vänner och närståendes stöd 

 

Att finna välbefinnande trots barnets sjukdom 

När cancerdiagnosen är satt tar det tid att faktiskt förstå och acceptera att detta är den 

situation man just nu och ett tag framöver kommer leva i. Föräldrarna beskriver i detta 

hur man i familjen möter och går igenom ett slags trauma när hela livssituationen 

rubbas och sätts på spel. När den största chocken sedan lagt sig börjar man mer och mer 

se hur insikten om hur man ska hantera sin situation växa fram. Även insikten kring vad 

det faktiskt har att vara tacksam för framkommer som en aspekt i att klara av sin nya 

vardag. Trots att ens barn fått en livshotande cancerdiagnos finns det aspekter som kan 

verka positivt för känslan av välbefinnande för föräldrarna.   
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Vikten av att få tid tillsammans  

Oavsett i vilket stadie barnets cancersjukdom befinner sig i så beskrivs en sak som 

högst väsentlig av alla föräldrarna, vikten av att familjen får tid tillsammans. Tiden 

tillsammans ger enligt föräldrarna trygghet och glädje. Att få ta vara på tiden man har 

tillsammans och leva som vilken familj som helst om så bara för en stund värderas 

otroligt högt och kan göra att man för en stund faktiskt slutar fokusera på sjukdomen. 

Beskrivs görs hur det visats sig att barnet mår bättre av att få ha sin familj runt sig, 

vilket även gör att föräldrarna mår bra. Att barnet får tid att leka med sina syskon, se 

sina föräldrar och syskon tillsammans och få umgås alla tillsammans ger lycka både för 

stunden men ger också något att leva och tänka tillbaka på under en längre tid.  

 

Vi fick också lära oss att leva här och nu, att ta vara på de bra dagar 

som fanns och då göra något roligt. Vi kunde inte vänta till 

morgondagen, då kunde det vara för sent. Vi fick vara glada åt det 

lilla.  

(Karlsson, 2005, s. 9-10) 

 

Således har det stor betydelse att faktiskt ta vara på tiden här och nu, tiden tillsammans 

som familj. Självfallet vill föräldrarna alltid behålla hopp om att barnet blir frisk, detta 

är även en grund för att fortsätta orka kämpa. Dock finns det alltid en viss oro för 

sjukdomens utgång och påverkan, det viktiga är dock att försöka infinna sig i att känslan 

av hopp. Ytterligare en aspekt som anses väsentlig för föräldrarna är att vara två i det 

svåra. Ofta menar dem då att det är både barnets mamma och pappa som kan hjälpas åt 

och finna stöd i varandra då det är dessa som står barnet allra närmast. Att kunna hjälpas 

åt kring det sjuka barnet men samtidigt få livet utanför sjukhuset med syskonen och allt 

som måste göras i vardagen är inget enmansjobb. Likväl kan det vara fördelaktigt att 

inte vistas på sjukhuset hela tiden utan att kunna bytas av och få både miljöombyte och 

andrum. Även fast det går att få fantastiskt stöd från andra människor så är det i 

slutändan föräldrarna som kan förstå varandra allra bäst då de går igenom precis samma 

sak, deras barn är sjuk i cancer. Vidare framhålls vikten i att få vara tillsammans, är 

familjen det har platsen just då ingen särskilt stor betydelse utan det väsentliga ligger i 

att få umgås och känna lycka tillsammans. 

 

Vikten av egentid  

Möjligheten till att få egentid och göra annat än att ständigt vara på sjukhus benämns 

som välbehövligt av föräldrarna. Samtidigt framhålls det att det kan vara ett svårt beslut 

att ta sig iväg själv och inte tänka på sitt barns sjukdom för en stund. Att få komma iväg 

själv och göra saker som är roliga och lugnande är en viktig aspekt för att fortsätta orka. 

Detta trots att föräldrarna lätt kan känna skuld över att under denna tid inte vara 

närvarande tillsammans med sitt sjuka barn. Vad detta må vara är individuellt, för någon 

kan det vara ridning och för en annan kan det vara att träna på gym. En av föräldrarna 

beskriver hur han samtidigt som hans son var sjuk valde att jobba vissa timmar i 

veckan. Detta för att få lite andrum och för att komma iväg och ha kontroll över det han 

faktiskt kan, sitt jobb, när han levde i en situation som han inte alls kunde kontrollera.  

 

En nyfunnen väninna med förlusten av sin man i bagaget drar 

paralleller till rådet man får när man flyger. “Sätt först syrgasmasken 

på dig själv innan du kan rädda dina närmaste” Hon har så rätt. Man 

måste börja hos sig själv. 

 (Molse, 2015, s. 19) 
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Att ta steget till att ge sig själv egentid kan dock vara svårt och föräldrarna själva inte 

alltid ser behovet utav det förens de faktiskt gjort det. Genom att som förälder själv få 

energi och ork utav saker som exempelvis egna intressen leder i sin tur till att de orkar 

fortsätta kämpa för sitt barns liv.  

 

Strävan efter normalitet  

Sjukdomen kommer utan någon som helst förvarning och påverkar hela familjen. Nu 

finns inget annat val än att försöka hantera sin nya livssituation. Det som tidigare varit 

ens vardag och de småsaker som troligtvis tagit för givet förändras drastiskt. Att då få 

gå tillbaka till detta, det som var innan om så bara för en stund, är allt föräldrarna 

önskar. Vid en cancerdiagnos förändras tillvaron snabbt och flera av föräldrarna 

beskriver en saknad efter livet de hade innan och insikterna de fått av att de tagit det för 

givet.  

 

Här ligger jag trött och frisk och längtar efter livet. Längtar efter det 

vanliga, efter det som en gång var.  

(Edgardh, 2005 s. 115) 

 

Beskrivs görs också önskan som finns i att trots sjukdom försöka finna en normalitet i 

den nya vardagen, vilket även innefattar att som bli sedda som normala människor och 

inte några offer. Att vardagen trots cancern blir så vanlig och normal den kan bli, är 

väsentligt då det beskrivs kunna fungera som en försvarsmekanism. I en svår situation 

krävs det att nya vägar hittas för att kunna blicka framåt. Beskrivs görs hur en normal 

vardag kan göra att tankarna försvinner bort från sjukdomen och istället handlar om att 

få ihop vardagen för hela familjen, att man låtsas att allt är bra om så bara för en liten 

stund. Likväl kan normalitet i vardagen bidra till att allt fokus inte hela tiden ligger på 

cancern. En förälder beskriver hur han istället önskar att få fokusera på familjen om så 

bara för en stund istället för att ständigt fokusera på cancern och allt därtill eftersom det 

ändå tar en så stor plats i deras liv för tillfället. Likväl ger detta en positiv verkan inför 

att för en stund får känna sig som en helt vanlig familj. Samtidigt beskrivs hur 

föräldrarna fått en djupare förståelse för sårbarheten och skörheten i livet efter att en 

familjemedlem blivit sjuk i en livshotande sjukdom.  

 

En känsla av lidande  

Att ett barn får cancer kan kännas som det mest orättvisa som kan hända och att 

dessutom stå helt maktlös inför det skapar ett stort lidande för barnets föräldrar. Känslor 

som frustration, rädsla och oro är centrala hos föräldrarna samtidigt som de måste 

försöka finna en kraft och en vilja att kämpa emot sjukdomen.  

 

Känslomässigt kaos 

Att ens barn får cancer inger en rad olika känslor och ett enormt lidande för föräldrarna. 

Hopplöshet, maktlöshet, rädsla, ilska och förtvivlan är exempel på känslor vilka 

föräldrarna delger sig känna. En kraftigt återkommande känsla som tas upp flertalet 

gånger i olika situationer är just maktlösheten. Maktlöshet över sjukdomen i sig men 

också hela livssituationen som sjukdomen medför. Barnet kan få behandlingarna som är 

lämpliga och föräldrarna kan finnas där och göra det dem kan men ingen vet förens allt 

är klart vad åtgången utav den blev. Föräldrarna beskriver sorgen över att deras barn 

drabbats av cancer och hur föräldrarna lider av att se hur annorlunda liv barnen fått 

jämfört med andra barn. Även här beskrivs en maktlöshet över varför cancer skulle 

drabba just deras familj. Samtidigt framhålls det lidande som föräldrarna känner av att 

inte kunna skydda sina barn mot allt ont, det enda de kan göra är att finnas där. Vidare 
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finns det också en sorg och frustration över ovissheten om framtiden som föräldrarna 

känner vilket i sig skapar en stor oro. Samtidigt som en mamma vill se ljust på 

framtiden frågar hon sig om hennes son kommer leva igenom nästkommande år. 

 

Försöker undvika att tänka på nästa år, det enda tankar som 

egentligen finns i mitt huvud, som min värld just nu kan omsluta: 

kommer John att leva eller dö under det år som kommer? Kommer jag 

en dag att minnas 1998 som det år då John dog?  

(Edgarhd, 2005 s. 177) 
 

Föräldrarna beskriver problematiken de upplevde med att faktiskt uppskatta sina friska. 

Istället menar de att frustrationen kring att ett av deras barn fått cancer tog över att 

uppskatta att man faktiskt hade friska barn och att inse detta tog lång tid. Vidare 

beskriver föräldrarna det ständiga dåliga samvetet gentemot det sjuka barnet syskon då 

dessa ofta hamnar i skymundan av sjukdomen som drabbat deras syskon. 

 

Att kunna möta sitt barns oro  

Precis som vuxna har även barn existentiella tankar och frågor om livet och döden. 

Barnet känner oftast mest trygghet till sina föräldrar och det blir således dessa som får ta 

emot frågorna och tankarna som ligger djupast och gror hos barnen.  

 
Mamma, hur tror du det känns att dö? Tror du att det gör ont? Jag 

var beredd. Men ändå inte. Pappa och jag hade aldrig någonsin 

pratat om att du kunde dö innan den där dagen i mars när beskedet 

kom. Men vi hade bägge tänkt tanken.  

(Molse, 2015 s. 98) 
 

Att kunna bemöta och ta sig an dessa frågor beskrivs på olika sätt av föräldrarna i 

böckerna. Alla beskriver dock svårigheten med att bestämma sig för hur de vill ta detta 

samtal med sitt barn då de ofta är ganska oförberedda på frågorna. En mamma beskriver 

hur hon blev ställd av fråga men att hon snabbt insåg att det bästa är att vara ärlig och 

berättade för sin son att ja, du kan faktiskt dö av din cancer. Likaså framhålls av en 

annan mamma hur även hon valde att vara ärlig mot sitt barn gällande döden och att den 

även kan drabba barn. Samtidigt som det självklart är otroligt svårt att behöva ha dessa 

samtal tror inte föräldrarna att de kommer kunna leva med att ha ljugit för sitt barn om 

de förvränger den sanning som de egentligen vet. Däremot finns det frågor som är 

betydligt mer komplexa att ge ett bra tillfredsställande svar på både för barnet men 

också för föräldern. En mamma redogör för hur hon fick frågor om just känslan av att 

dö och om det kommer innebära smärta och lidande. Ingen människa vet svaret på hur 

det känns att dö vilket skapar en problematik kring hur föräldrarna ska möta dessa 

frågor utan att skapa en rädsla och oro hos barnet. Svaret som mamman i fråga valde att 

ge sitt barn beskriver hon som hennes egen önskan om hur det skulle komma att bli.  

 

Att finna trygghet i en otrygg livssituation 

En återkommande faktor som berörs mycket av alla föräldrar i detta arbete är trygghet. 

Då cancer är en så oförutsägbar sjukdom är just trygghet i sin situation inte något som 

alls kan tas för givet. Däremot framkommer vikten av att försöka finna detta trots den 

utsatta situation familjen befinner sig i. Vad som kan påverka hur och i vad de känner 

trygghet är olika från person till person och kan även komma att variera över tid.  
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Att finna tillit till personal  

Som tidigare beskrivet ville föräldrarna försöka känna en normalitet i sin vardag trots 

sjukdomen. Framhålls görs att föräldrarna inte vill ses som offer utan som sitt och sin 

familjs vanliga jag. Föräldrarna har mycket nog med att orka kämpa för sin familj i den 

situation de lever i. Detta kan resultera i en rädsla inför sociala sammanhang där en 

fråga eller några ord från någon kan göra att den orka och styrka man byggt upp raseras. 

Att då finna tillit till personal på sjukhuset är högst väsentligt för föräldrarna. Att 

personalen inger en känsla av lugn och förståelse och hängivenhet mot den drabbade 

familjen ger stor trygghet. Likväl framhålls hur föräldrarna värdesätter högt att få ha 

samma personal under barnets behandling. Att behöva lära känna ny personal och 

behöva förklara hur ens barn vill ha det och framförallt våga lita fullt ut på en ny 

människa beskrivs som påfrestande. En mamma beskriver hur hon märkte att om hon 

var lugn och trygg så var även hennes sjuka dotter lugn och trygg. Således är det väldigt 

viktigt att vårdpersonalen ser hela familjen och ger trygghet till dem. Samtidigt måste 

vårdpersonal vara följsamma inför om föräldrarna tagit in och förstått informationen de 

delgivits då det beskrivs som en svårighet för flera av föräldrarna. En pappa redogör för 

hur hans son insjuknar i leukemi medans familjen bor i Afrika. I detta känner han ett 

behov av att alltid vara närvarande och ha full koll på att personalen gör sitt jobb. När 

familjen sedan förflyttas hem till Sverige för vidare cancervård kan han dock äntligen 

börja lita på att personalen har den kunskap som behövs. Pappan återspeglar hur vården 

utvecklats betydligt mer i Sverige än i Afrika och hur han när de tillslut fick svensk vård 

kände trygghet och lugn över att äntligen kunna fokusera på det som var viktigt, att vara 

en stöttande pappa åt sin cancersjuka son. 

 

Det känns väldigt skönt att våga lita på läkarna och kliniken. Jag 

behöver inte lägga mig i något som har med vården att göra. Inte 

hänga på låset för att få dem att agera.  

(Ripås, 2019 s. 125)  
 

Emellertid beskrivs även vikten av att personalen är följsam inför barnets vilja och 

delaktighet i sin vård. Uppfylls detta resulterar det i att framförallt barnet känner lugn 

inför de undersökningar och behandlingar hen kommer genomgå, samtidigt gör detta 

även föräldrarna trygga då barnets sinnesstämning reflekterar tillbaka på föräldrarna och 

hur dem hanterar situationen. 

 

Platsens betydelse  

Hemmet spelar en stor roll i att belysa känslan av trygghet för de drabbade familjerna. 

Dock kan en skillnad över tid ses. Hemmet kan enligt föräldrarna upplevas som en 

skyddande borg där familjen samlas och är tillsammans. I hemmet har finns egna saker 

likväl som alla minnen och rutiner familjen skapat tillsammans. Det beskrivs som en 

fristad där de tillsammans kan få en chans till lugn och återhämtning. Trots det kan det 

egna hemmet upplevas på ett helt motsatt sätt. 

 

Jag kände mig tryggare innanför sjukhusets väggar. Där var det ingen 

som frågade och som inte visste. Där fanns en frizon, för det mesta i 

alla fall. Rädslan och olustkänslan för att vara på offentliga platser 

finns fortfarande kvar men inte lika stark. 

 (Karlsson, 2004 s. 31) 
 

Sjukhuset blir nu istället platsen av trygghet för både föräldrarna och barnet. En faktor 

som framhålls som positiv med att vara på sjukhuset är vetskapen kring att alla vet om 
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situationen kring barnets sjukdom. Föräldrarna beskriver en oro för att barnet ska bli 

kraftigt försämrat eller till och med dö när de befinner sig i hemmet utan att hinna in till 

sjukhuset. Likaså ökade oron och stressen hos föräldrarna när de befann sig hemma i 

och med att de stod som ansvariga över sitt barns mående och var tvungna att vara 

uppmärksamma på eventuell försämring.  

 

Utöver att just platsen i sig kan ha en betydelse för föräldrarna spelar även miljön på 

platserna in i känslan av trygghet. En pappa vars son först vårdades på ett sjukhus i 

Afrika beskriver bland annat en smutsig miljö där använda kanyler hittades i sängarna. 

Att sedan få komma till svensk sjukvård där sjukhusmiljön är ren och sanitär utgjorde 

ett enormt lugn för föräldrarna. En trygghet över att inte behöva oroa sig över att 

sjukhusmiljön i sig inte utgjorde någon fara för ytterligare försämring för sonen. Vidare 

reflekterar en förälder över hur hemmet för hennes familj var en stor plats av trygghet 

och gemenskap för hela familjen. Hon redogör för hur hon har insett att hemma 

egentligen inte är en specifik plats, för henne kan det vara flera ställen 

grundförutsättningen ligger endast i att familjen är tillsammans. 

 

Vänner och närståendes stöd 

Något som flera av föräldrarna framhäver som lugnande och inger trygghet är att ha 

vänner och familj runt sig. Som tidigare påpekat kan föräldrarna känna en viss skuld 

och dåligt samvete över hur lite tid och uppmärksamhet syskonen får med föräldrarna 

gentemot det sjuka barnet. Således är det befriande för föräldrarna att veta att det finns 

vänner och familj runt om dem som är beredda på att ställa upp när än det behövs. 

Likaså kan det ge föräldrarna andrum kring det sjuka barnet om det finns närstående 

som vill hjälpa till på olika sätt för att allt ansvar inte hela tiden ska ligga på föräldrarna. 

Säkerligen kan det vara bra för det sjuka barnet också att få träffa någon annan och hitta 

på saker med någon annan än sina föräldrar eller vårdpersonalen. Dock beskrivs en 

svårighet i att närstående kan vara rädda för att tränga sig på och i och med detta inte 

vågar fråga om man behöver hjälp.  

 

Många erbjuder sin hjälp med vad som än kan tänkas, “det är bara 

att säga till”. Men i den situation vi befinner oss känns det 

oöverstigligt att formulera en konkret önskan. Frågan blir jobbig, 

svaret omöjligt.  

(Molse, 2015 s. 68) 

 

Föräldrarna beskriver sig själva som så slutkörda och fokuserade på att få logistiken 

kring sitt barns behandlingar att fungera optimalt, därför kan närstående med fördel 

“tränga sig på” då föräldrarna inte själva tänker på att be om hjälp. En förälder vars 

familj bor i Afrika vid tidpunkten för sonens insjuknande förklarar hur kulturen ser 

annorlunda ut där jämfört med i Sverige när det kommer till integritet. Han beskriver 

den fantastiska hjälp och stöd de fick av nära och kära i Afrika med bland annat att 

packa ihop hela sitt liv och flytta hem till Sverige igen, allt detta utan att ens behöva be 

om hjälpen. Han beskriver tacksamheten över hjälpen dem fick med allt så att dem 

själva kunde fokusera mer på sin sons mående än logistiken kring en flytt. 
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DISKUSSION 
Studien syftade till att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. 

Ur självbiografierna påvisades att föräldrarna och hela familjen genomgår en otroligt 

påfrestande livssituation fylld med känslan av ovisshet och maktlöshet. Samtidigt 

framhålls vikten av att försöka finna hopp och lycka trots sjukdom. Likväl menar 

föräldrarna att trots den påfrestning de genomgått har det aldrig funnits något alternativ 

att inte orka, de måste orka för sitt barns överlevnad.  

 

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod syftar till att samla in information om ett ämne och försöker finna 

en djupare förståelse i det som undersöks medan en kvantitativ metod samlar in fakta på 

ett strukturerat och statistiskt sätt med hjälp av siffror (Henricsson & Billhult, 2017). Av 

denna orsak valdes en kvalitativ metod för studiens genomförande då studiens syfte var 

att belysa föräldrars upplevelser av att leva med ett cancersjukt barn. Henricsson och 

Billhult (2017) menar att en kvalitativ metod används när forskare ska ta reda på hur 

saker och ting tolkas och erfars av människor samt vilken mening det innehar för 

studiens syfte. Upplevelser är inget som kan tas fram genom tester i ett laboratorium 

utan måste beskrivas av den som varit med om och upplevt händelsen. För att nå ett så 

trovärdigt resultat som möjligt ska utgångspunkten vara från den mest naturliga miljön 

(ibid). Med detta menas att om undersökningen syftar till att beskriva hur människor 

upplever situationen i exempelvis ett väntrum så är just ett väntrum den mest naturliga 

miljön att undersöka detta på.   

 

Datainsamlingen till studien studie utgick ifrån fem stycken självbiografier där 

föräldrarna själva har skrivit böckerna. Dessa framhåller föräldrarnas egna tankar och 

ord på ett sätt som inte går att förvrängas. Om litteraturen var skrivna med medförfattare 

skulle risken finnas att föräldrarnas upplevelse inte framkommer på samma sätt som det 

gjort om de själva skrivit böckerna. Hade författarna valt att utföra en intervjustudie 

hade mer djupgående frågor kunnat ställas och fått ett mer utvecklat resonemang kring 

föräldrarnas känslor. Likväl hade frågor som var mer inriktade mot studiens syfte 

kunnat ställas. I en självbiografi finns det mycket information att ta del av, problemet 

kan dock vara att den information som delges egentligen inte är intressant relaterat till 

syftet. Samtidigt anser studiens författare att det kan finnas nackdelar med intervjuer 

också då föräldern kanske inte känner sig lika bekväm med intervjuaren som att sitta på 

en lugn plats och själv få uttrycka sina känslor i skrift. Enligt Segesten (2017b) 

sammanfattar och framför självbiografier människors levda erfarenheter vilket är 

fördelaktigt i en studie med ett mål att beskriva människors upplevelser.  

 

Författarna har använt sig av två sökningar till att finna de självbiografier de ansåg 

relevanta till syftet. Första sökningen gjordes på Bokus.se där två böcker valdes ut för 

studien. Ytterligare en sökning gjordes på Libris.se där tre självbiografier valdes ut för 

att studien skulle ha tillräckligt material att utgå ifrån till studiens resultat. Hur detta 

genomfördes beskrivs mer utförligt i studiens metod.   

 

Analysen utgick från en manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att 

upptäcka skillnader och likheter, för att kunna se det uppenbara i texten som läses 

(Lundman, Hällgren & Graneheim, 2019). Författarna valde att båda två skulle läsa och 

ta del av alla böckernas innehåll. Detta ansågs som en styrka i analysen då detta 

motverkar att en egen uppfattning bildas och detta läggs till grund för studiens resultat. 

Kristensson (2014e) stärker detta genom begreppet tillförlitlighet vilket framhåller de 

positiva aspekterna med att flera personer tillsammans analyserar studiens material. 
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Genom detta påverkas inte resultatet av en enskild persons förförståelse och egna åsikter 

vilket kan bli utfallet om endast en person analyserar studiens material. Läser och 

analyserar istället flera personer samma böcker kan de diskutera den information de 

tagit del av så att informationen tolkats likvärdigt. Denna process är tidskrävande men 

då det låg till grund för hela studiens resultat ansågs det vara tid värd att avsätta studien 

för att få ett sanningsenligt resultat. Ytterligare aspekter att tillgodose när det kommer 

till trovärdigheten av studiens resultat är begreppet verifierbarhet. Verifierbarhet 

handlar om att stärka läsarens känsla av trovärdighet gentemot det resultat som 

presenteras i studien (Kristensson, 2014e). Detta har gjorts genom att exempelvis addera 

citat från självbiografierna i studiens resultat. Detta för att bidra till en fördjupad bild av 

det material som ligger till grund för resultatet och då stärka trovärdigheten för att det 

resultat som redogörs är sanningsenligt. Resultatets giltighet handlar om hur pass giltigt 

och aktuellt det är över tid (Kristensson, 2014e). Att studien baseras på självbiografier 

utgivna som tidigast 2004 kan ses som något som kan påverka giltigheten av studiens 

resultat. Däremot styrks giltigheten i resultatet genom att självbiografier som är mer 

nutida också använts, i detta fallet böcker utgivna 2015 och 2019. I och med detta och 

att det material som delgivits i böckerna är relativt överensstämmande trots de 

årsintervall som finns mellan dem styrker även detta sanningsenligheten i studien. 

Begreppet överförbarhet är också centralt i att bedöma trovärdigheten i kvalitativ 

forskning. Innebörden av det är att bedöma hur pass överensstämmande det resultat man 

fått fram är med andra grupper och situationer än den som studerats (Rosberg, 2017). 

En förutsättning för att stärka överförbarheten är att studiens material och 

genomförande beskrivs tydligt. Detta för att få en klar bild av studien och dess 

utförande för att kunna bedöma hur troligt det är att samma resultat skulle uppkomma 

om samma studie genomfördes på en annan grupp på en annan plats (ibid).  Denna 

studies överförbarhet anses öka genom att dess olika steg är beskrivna på ett utförligt 

sätt. Självbiografierna som ligger till grund för studiens resultat gav möjligheten till en 

fördjupad förståelse över de upplevelser som föräldrar till cancersjuka barn kände. 

Böckerna är utgivna av svenska föräldrar där barnen fått svensk cancervård, således bör 

paralleller till föräldrar i andra länder dras med försiktighet. Dock kan ett antagande 

göras att om samma studie skulle utföras i en liknande kontext som i denna studie skulle 

utfallet bli ett liknande resultat.  

 

Viktigt att belysa i utformningen av vilken studie som helst är förförståelsen, vilken 

påverkar hur man tolkar informationen man tar del av. I detta menas att alla människor 

har en viss förförståelse och att lägga denna helt åt sidan går inte fullt ut (Kristensson, 

2014c). Men att vara medveten om och resonera kring sin egna förförståelse i 

kvalitativa arbeten gör att pålitligheten för dess resultat ökar (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Eftersom alla har olika erfarenheter kring ämnet som berörs, i detta fallet 

föräldrar till cancersjuka barn gör detta att vi tar in, tolkar och förstår informationen på 

olika sätt. Även denna aspekt gör att valet att båda författarna läser alla fem 

självbiografierna stärks. Samtidigt är det viktigt att ha förståelse och medvetenhet om 

den förförståelse vi alla bär med oss. Detta är något som hafts i åtanke vid 

genomförandet av denna studie för att så förutsättningslöst som möjligt kunna tolka det 

material som ligger till grund för studiens resultat. Likväl har förförståelsen också 

betraktats för att belysa de upplevelser föräldrarna beskrivit på ett så sannfärdigt och 

respektfullt sätt som möjligt.  
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Resultatdiskussion 

En central del i de självbiografier vilka ligger till grund för studiens resultat var 

familjens strävan och vilja att få vara tillsammans, om så bara för en liten stund. När 

barnet insjuknar väntar en lång kamp med slitsamma behandlingar i hopp om att 

friskförklaring tillslut ska nås. I denna svåra tid kan familjen lätt bli tämligen splittrad 

och flera av föräldrarna i självbiografierna redogör för hur de istället fokuserar på att få 

allt att fungera rent praktiskt. Beskrivs görs hur psykiskt, fysiskt och emotionellt 

påfrestande det är att leva med cancer så nära i familjen men att det då är av högst vikt 

att kunna finna små glädjestunder för att fortsätta kämpa.   

 

Resultatet i studien visar att vi idag ger hopp åt den forskning som kommit så långt 

gällande cancern och de olika behandlingar som kan ges för att försöka utplåna cancern. 

Trots det dör fortfarande både barn och vuxna i cancer runt om i världen varje dag. Med 

vetskapen om det sistnämnda medför detta en stor sorg och lidande både för den sjuke 

och dess närstående. Att få beskedet att ditt barn har cancer kan tas som en chock vilket 

innebär att svårigheter kan uppstå i att ta in och fullt ut förstå innebörden i den 

information som delges. Bennedetti, Garanhani och Sales (2014) beskriver hur 

föräldrarna kan brottas med rädslan och oron inför vad som komma skall likväl som 

uppgivelsen över varför just deras barn drabbats. Rädsla, oro och uppgivelse är i sig 

något som kan medföra en känsla av ohälsa hos föräldrarna och då även utmana känslan 

av välbefinnande hos dem (ibid). Således är det viktigt att sjuksköterskan hjälper till att 

bemöta dessa känslor på ett bra sätt medans att samtidigt uppmana och hjälpa 

föräldrarna att tänka positivt. Likväl skulle sjuksköterskan kunna hjälpa till genom att 

koppla in ytterligare professioner för att stödja föräldrarna i deras lidande. Detta kan 

innebära att hjälpa till att föräldrarna får kontakt med exempelvis en psykolog om detta 

är något de önskar.  

 

I resultatet framhålls en avsaknad av det som var, det vanliga livet när familjen levde i 

sin normala vardag och barnet fortfarande var friskt (Bennedetti, Garanhani & Sales, 

2014). Detta kan kopplas till föräldrarna i studies resultat som även dem framhåller 

längtan till normalitet i deras vardag. Framhålls görs att det är först när vardagen ändras 

som de kommer till insikt med hur bra livet tidigare varit och en avsaknad av ett vanligt 

liv för familjen uppkommer. Bennedetti, Garanhani och Sales (2014) redogör också för 

föräldrarnas lidande kring allt det som barnet går miste om relaterat till sin sjukdom, 

vilket är en känsla som även beskrivs i denna studiens resultat. Trots detta framhålls det 

dock hur det aldrig funnits något annat alternativ för föräldrarna än att ta kampen och 

kämpa mot cancern. En viktig faktor för känslan av normalitet trots sjukdomen är att 

familjen får tid tillsammans, tid att umgås och få tänka på annat än cancern och dess 

behandlingar. Betydelsefullt är då att vårdpersonalen ser möjligheterna i att finna tid för 

familjerna att umgås själva, likväl som att uppmuntra familjerna till att göra något roligt 

tillsammans och få ett miljöombyte från sjukhuset och allt därtill. Denna handling kan i 

sig medföra att känslan av mening och sammanhang stärks hos föräldrarna. Mening och 

sammanhang handlar således om att föräldrarna känner en förståelse och en innebörd i 

livet man lever (Benzein, Hagberg & Saveman, 2017). Detta i sig kan också kopplas till 

förekomsten av hälsa vilken stärks när en känsla av mening och sammanhang innehas. 

Att se familjen som en helhet tillika föräldrarnas starka önska om att få vara 

tillsammans och uppleva en vardag trots sjukdom framkom som centralt i studiens 

resultat. Att tillgodose familjen på detta sätt är även grunden i teorin om KaSAM, 

känsla av sammanhang, vilken benämns i denna studies teoretiska referensram som en 

grundläggande teori för genomförandet av studien. Följaktligen är vikten av att ingå i ett 

sammanhang och känna trygghet för att hantera svåra livssituationer essentiellt. 
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Resultatet visar att stå bredvid när ditt barn får cancer är alla föräldrars mardröm och 

precis som föräldrarna i studiens resultat beskriver så ger detta en mängd olika känslor 

och ett stort lidande kring vad som väntar dem och barnet. Vad som får en att finna 

välbefinnande och lycka glöms lätt bort då ens fokus i livet ligger på att klara av sin 

vardag. Trots detta är just hopp och välbefinnande grundpelare i hur en person kommer 

att klara klara av sin livssituation. Detta resonemang styrks även av Dantas Jesunio da 

Costa (2018) som beskriver det känslomässiga lidande som föräldrarna känner bland 

annat i form av ovisshet och förtvivlan. Här framhålls även hur det som tidigare varit 

deras vanliga liv får läggas på paus för att all hängivenhet och energi istället riktas mot 

det sjuka barnets behandling och kamp mot cancern. Här beskrivs hur vissa föräldrar 

valt att sluta jobba och sluta studera för att helt hänge sin tid åt sitt barn. Likaså beskrivs 

hur både familjelivet och det sociala livet med närstående och vänner försämras och 

istället är fokuset att rent praktiskt få den nya livssituationen att fungera (ibid).  

Sjuksköterskan har här en nyckelroll i att inge trygghet, stöd och hopp i det 

fruktansvärda som dessa familjer genomlever och bemöta det lidande föräldrar känner 

på olika sätt (Bennedetti, Garanhani & Sales, 2014). Känslan av att inneha en god hälsa 

är tätt sammanhängande med känslan av välbefinnande (Willman, 2014). Att ha en god 

hälsa och känna välbefinnande är möjligt för föräldrarna, däremot kan det dock relativt 

fort övergå till en känsla av ohälsa. Resultatet visar dock att känslan av välbefinnande 

gör att hanterandet av sin livssituation blir bättre och att föräldrarna kan ge ännu bättre 

stöd och trygghet åt sina barn. I detta är det då väsentligt att sjuksköterskan försöker 

tillgodose och stärka välbefinnandet hos föräldrarna. Att försöka identifiera de aspekter 

som bidrar till ett välbefinnande hos föräldrarna och då uppmuntra till dessa är något 

som sjuksköterskan kan göra för att stödja föräldrarna.  

 

I denna studiens resultat redogjordes det för hur fördelaktigt föräldrarna ansåg att det 

var att var två, exempelvis barnets mamma och pappa. Detta för att kunna finna tröst 

och ork i varandra. Wang, Wu, Yang och Sheen (2019) beskriver däremot de 

svårigheter detta kan medföra och menar att det inte alltid kan verkar positivt. De 

framhåller svårigheten i att föräldrarna kommit olika långt kring acceptansen av barnets 

sjukdom. Den ena föräldern kan vara fullt inställd på att barnet ska få alla behandlingar 

som finns att tillgå oavsett hur påfrestande de är. Medans den andra kan tänka mer 

logiskt och se till vilken verkan behandlingarna kommer ha på barnets hela mående och 

mer se till att barnet ska få ha och må så bra som det möjligen kan. Detta i sig kan skapa 

konflikter och ligga till grund för osämjan mellan föräldrarna. Att vara två kan dock 

vara mer fördelaktigt trots allt menar Granek et al. (2014) som framhåller 

singelföräldrarnas ensamma kamp och dess svårigheter. Det som föräldrarna i 

självbiografierna framhåller som positivt med att vara två beskrivs som en stor saknad 

för de föräldrar som genomgår detta själva. I detta finns nackdelar både på ett mer 

praktiskt plan där det bland annat kan handla om att gå runt ekonomiskt men framförallt 

avsaknaden av att ha någon som genomgår exakt samma emotionella lidande som en 

själv.  

 

Som påvisat i studiens resultat är närvarande och trygg personal en förutsättning för att 

föräldrarna ska kunna känna trygghet i den situation de befinner sig i. Ferrell, Kravitz, 

Borneman och Friedmann (2018) styrker detta resonemang och menar att närstående till 

cancersjuka behöver stöd av vårdpersonal precis som patienten själv behöver. 

Närstående står ofta vid sidan om och tar på sig ett stort ansvar kring patienten för att 

göra allt i sin makt för sin älskade (ibid). Således är det viktigt att sjuksköterskan är 

följsam även för de närstående och bemöter även deras tankar, känslor och frågor på ett 
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sätt som behagar alla berörda. I detta anses det väsentligt för sjuksköterskor att se hela 

familjen som en enhet och bidra till att delaktighet för hela familjen underlättas. 

Samtidigt har alla människor och familjer individuella preferenser kring hur de vill ha 

och vara delaktiga i vården kring det sjuka barnet. I och med detta måste sjuksköterskan 

arbeta för att vara följsam inför detta för att kunna bemöta patienter och närstående på 

bästa sätt. Genom att som sjuksköterska arbeta på detta sätt och ha en förståelse kring 

vikten av delaktighet för hela familjen möjliggörs ett familjecentrerat arbetssätt vilket 

kan påverka vårdandet positivt för alla inblandade. Ferrell, Kravitz, Borneman och 

Friedmann (2018) benämner hur närstående ofta vill hjälpa till med det som de kan 

dock måste det finnas tillgång till stöd dels för att kunna ge bekräftelse på att de gör ett 

gott jobb men också så att chansen till andrum och egentid finns. Samtidigt benämner 

dem svårigheten i att närstående har svårt att inse vikten i att ge sig själva egentid och 

förklarar att det ibland kan generera mer i dåligt samvete än något positivt. I detta är det 

då också viktigt att som vårdpersonal belysa vikten i att komma iväg själv för att 

inhämta energi och samtidigt möta och motarbeta känslan av att detta på något sätt 

skulle vara fel (ibid). Genom att inspirera föräldrarna till egentid anses det på så sätt 

kunna bidra till en förbättrad hälsa och välbefinnande. Som förälder kan de finna ett 

lugn i att komma iväg och få tid för saker man själv mår bra av att göra. Detta medför i 

sig att känslan av ens egen mening och sitt eget välmående kan tillfredsställas och 

resultera i ett förhöjt välbefinnande.  

 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
• Sjuksköterskan måste vara noga med att tillgodose närstående och erbjuda stöd 

även till dessa. Detta kan också innebära att hjälpa till att koppla in ytterligare 

professioner, exempelvis psykologer för att ge ett bra stöd till föräldrarna.  

• Alla föräldrar vill ha information gällande sitt barns sjukdom dock är det 

individuellt om de vill ha den inför sitt barn eller inte, detta är således något 

sjuksköterskan kan vara noga med att fråga föräldrarna.  

• Föräldrarna kan känna osäkerhet gällande hur de ska bemöta sitt barns frågor 

samt vem som ska berätta ny information gällande sjukdomen för barnet. Detta 

är något som kan skapa en stor oro för föräldrarna. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskan finns där både för föräldrarna och barnet både genom att delge 

informationen men också bemöta de frågor som uppstår efter.  

• Resultatet visar att föräldrarna är i behov av egentid men att de ibland inte inser 

detta själva. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att uppmuntra föräldrarna till 

detta och att framhålla de positiva aspekterna utav det.   

• Likväl som egentid är viktigt för föräldrarna är också att få tid tillsammans som 

familj något som framhålls väsentligt i studiens resultat. Sjuksköterskan måste 

då arbeta för att möjliggöra att man ska få umgås som en vanlig familj och då 

gärna även få miljöombyte från sjukhuset, om så bara för en liten stund.  

• Resultatet framhåller vikten av att vårdpersonalen är närvarande och säkra kring 

barnet för att barnet ska känna lugn vilket medför att föräldrarna också känner 

sig trygga och lugna.   
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FORTSATT FORSKNING 
Resultatet påvisar att föräldrar behöver mycket stöd när deras barn blir allvarligt sjuka. 

På vilket sätt detta stöd behövs är till viss del individuellt. Således är det viktigt att både 

ge ett bra stöd till föräldrarna och inte bara den sjuka individen. Samtidigt måste 

vårdpersonal vara lyhörd för varje enskild förälders önskan om hur de vill få stöd och 

vara involverade kring sitt barns sjukdom. Fortsatt forskning gällande närståendestöd 

skulle därför kunna utvecklas genom forskning kring hur stödet kan individualiserat 

mer. Samt hur föräldrars känslor kan bemötas på bästa sätt för att inge dem hopp, 

trygghet och lugn i den svåra situation de befinner sig i.    

 

SLUTSATSER 
Föräldrar till barn med cancer genomgår ett stort lidande där känslor som rädsla över 

framtiden och oro är centrala. Även känslan av maktlöshet och ovissheten de ständigt 

lever med medverkar också till det lidande föräldrarna genomlever. Samtidigt finns det 

aspekter vilka verkar positivt för att trots sjukdomen kunna känna välbefinnande, hopp 

och trygghet. Väsentligt för föräldrarna är att som familj få tid till att vara tillsammans 

och att då kunna leva ett så normalt liv som möjligt då det ofta finns en saknad till den 

vardag och det liv som var. Tillika beskrivs även vikten av att föräldrarna får tid för sig 

själva att göra något för deras egen skull, då livet annars bara handlar om att ge stöd till 

sina barn. Det kan dock finnas svårigheter i detta då föräldrarna själva inte alltid inser 

vikten i egentiden. Föräldrarna vill ständigt finnas till och ge stöd till sitt barn men 

behöver också få stöd och trygghet för att orka. Sjuksköterskan har en viktig roll i att ge 

stöd till föräldrarna, visa tillförlitlighet och lugn. Detta i sig bidrar till trygghet och 

därmed en bättre hälsa för föräldrarna i den otrygga livssituation de olyckligtvis lever i. 
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BILAGOR 
Bilaga 1.  

Sökschema i databaser för att finna vald litteratur. 

 

 

 

Databas: Sökord: Avgränsning: Antal träffar: Utvald 

litteratur: 

 

Bokus.se Medicin Svenska 1940 st 
 

 

 
Medicin + 

Klinisk medicin & internmedicin  

Svenska 311 st 
 

 

 
Medicin + 

Klinisk medicin & internmedicin + 

Sjukdomar & rubbningar 

Svenska 95 st  
 

 

 
Medicin + 

Klinisk medicin & internmedicin + 

Sjukdomar & rubbningar + 

Onkologi 

Svenska 63 st 2 st När himlen 

faller ner – 

Johan Ripås 

2019 

     
Kan jag dö 

mamma? – 

Ingrid 

Edgardh 

2005 

Libris.se Barncancer  
 

148 st 
 

 

 
Barncancer + 

Biografi 

 
29 st 

 
 

 
Barncancer +  

Biografi 

Bibliotek; Linnéuniversitetet 12 st 3 st Flickan med 

de röda 

skorna – 

Maria 

Housden 

2004 

     Det är ju 

cancer – 

Anki 

Karlsson 

2005 

     Sagan om 

Anna – 

Carolina 

Molse 2015 



  
 

 
 

Bilaga 2.  

Kvalitetsgranskning enligt Segesten (2017a).  

 

Vilken typ av bok är detta? Exempelvis: Självbiografi, vetenskaplig, lärobok 

Ansvarig utgivare för litteraturen i fråga.  
 

Vem är författare till boken? Vad har de för bakgrund, kunskap, värderingar. 

Vad är meningen med utgivningen av boken?  

När är boken utgiven?  Har detta någon mening för bokens kvalité eller 

för att kunna använda materialet den delger?  

Har boken blivit kvalitetsgranskad?  Vem har då gjort det och varför?  

Hur kan denna bok användas för att utöka 

kunskapen inom vårt ämnesområde? 

 



  
 

 
 

Bilaga 3.  

Sammanfattning av valda självbiografier 

 

Titel Utgivningsår Författare Sammanfattning av bok 

Kan jag dö, 

mamma? 

2005 Ingrid 

Edgardh 

Under en längre tid märker familjen att 

John fem år inte mår så bra. Man söker 

vård men man hittar inget avvikande på 

John. När han efter en tid börjar se dubbelt 

och må ännu sämre görs dock flera 

undersökningar vilka leder fram till en 

diagnos, cancer. John har insjuknat i så 

kallad neuroblastom vilket innebär cancer i 

sympatiska nervsystemet och cancerns har 

dessutom spridit sig till flera ytterligare 

delar i Johns kropp. I boken beskrivs det 

Johns familj under en lång tid får gå 

igenom i hopp om att John ska bli fri från 

cancern.  

Sagan om 

Anna. 

2015 Carolina 

Molse 

När Anna är fem år börjar hon från och till 

få ont och bli väldigt svullen om sin mage. 

Läkarna i Sverige syftar problematiken till 

förstoppning och behandling för detta sätts 

in. Under familjens semester utomlands 

blir Anna plötsligt sämre och tvingas 

uppsöka vård. Snart konstateras det att man 

funnit en tumör i Annas mage. Boken 

skildrar sedan en familjs kamp för en liten 

flickas liv, mot cancern.  

Det är ju 

cancer. Om att 

fylla vår dotters 

dagar med liv. 

2005 Anki W 

Karlsson 

Boken skildrar en liten flicka och hennes 

familjs kamp när Lina får diagnosen 

leukemi. Mamma Anki framhåller tankar, 

känslor och beskriver familjens liv under 

perioden då Lina behandlades för 

leukemin. Behandlingar sker i tre 

omgångar där man däremellan hoppas och 

tror att man vunnit över cancern. Lina 

förlorade dock mot sjukdomen och somnar 

in 2000, nio år gammal.  

När himlen 

faller ner. 

2019 Johan Ripås Johan är reporter och arbetar som 

utrikeskorrespondent i Afrika där han bor 

tillsammans med fru och tre barn. Rätt som 

det är börjar dock den yngsta sonen bli mer 

trött och blek. Man söker vård i Afrika 

vilket resulterar i att man kommer fram till 

att sonen fått Leukemi. Nu börjar en resa 

där sonen ska påbörja sin cancerbehandling 



  
 

 

i Afrika och familjens kamp för 

förflyttning till Sverige och sedan kampen 

för sonens liv.  

Flickan med de 

röda skorna: 

berättelsen om 

Hannah, min 

älskade flicka 

som dog i 

cancer. 

2004 Maria 

Housden 

Lilla Hannah, 2 år gammal får plötsligt 

blod i urinen. Mamma Maria tar med 

henne in till sjukhuset, där hon undersöks 

vilket påvisar att Hannah drabbats av 

leukemi. Nu ändras familjens vardag för 

alltid och livet handlar nu endast om att 

Hannah ska bli frisk. Efter en tuff kamp 

förlorar Hannah tyvärr sin kamp mot 

cancer, 3 år gammal. I boken får man följa 

familjens kamp mot sjukdomen, den nya 

vardagen relaterat till den och de 

upplevelser Hannahs föräldrar får erfara i 

denna fruktansvärda livssituation. 



  
 

 

 


