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Sammanfattning

Bakgrund: Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. Tidigare 

forskning visade att familjer ofta går igenom en krissituation där föräldrarna 

upplevde en ökad stress kombinerat med förnekelse, förtvivlan och ilska. 

Upp till 50 % av föräldrarna visade depressiva symtom i samband med 

cancerbeskedet. 

Syfte: Syftet med studien var att beskriva föräldrars upplevelser, när deras 

barn drabbas av cancer.

Metod: En systematisk litteraturstudie av vetenskapliga artiklar. Tio artiklar 

analyserades med en variant av innehållsanalys där kategorisering och 

tematisering ingår. Samtliga artiklar var etiskt granskade och har genomgått 

en kvalitetsgranskning med en modifierad granskningsmall. 

Resultat: Teman som framkom var Förändrad livsvärld, där kategorier 

sammanställdes som strävan efter en normal tillvaro samt nya värderingar. 

Det andra temat var Kommunikationen med vårdpersonalen med kategorierna 

bristande kommunikation och god kommunikation som centrala begrepp. Det 

tredje temat som framkom var föräldrars Upplevelser av delaktighet och 

avslutande temat var Behov av stöd, med kategorierna socialt - och 

ekonomisk stöd samt professionellt stöd. 

Slutsats: Resultatet visade att informationen som gavs till föräldrarna 

uppfattades i många fall som bristfällig. Slutsatser vi drog av detta var att det 

krävdes en större kompetens och utbildning i familjefokuserad omvårdnad, 

något som inte alla sjuksköterskor har fått möjlighet att ta del av. Vår slutsats 

gällande föräldrarnas önskan om mer delaktighet var att man bör tillvarata 

och se fördelarna med föräldrarna som en hjälpande resurs. Dock insåg vi att 

sjuksköterskan kan behöva handledning och mer direktiv kring vilka 

uppgifter föräldrarna kan åta sig.

Nyckelord: Barncancer, Föräldrar, Upplevelser, Professionell-familjerelation, 
Känslor
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1. Inledning

Vi har valt att efterforska föräldrars upplevelser när deras barn drabbas av cancer. Under 

tidigare VFU-placeringar har vi träffat på många familjer samt anhöriga till patienter och vi  

upplever att det finns brister i bemötandet hos vårdpersonalen. Det förekommer ett 

rutinmässigt tänkande där föräldrarna förbises trots deras stora inverkan på sitt barns hälsa 

och tillfrisknande. 

2. Bakgrund

Tidigare forskning visar att föräldrar ofta befinner sig i en situation där de är beroende av 

vårdpersonalen. Forskningen visar på att föräldrar finner det jobbigt att be om hjälp och ställa 

frågor samt prata om saker som upprör dem. Studier visar också att föräldrar ofta känner en 

ökad stress när vårdpersonal inte ger tillräckligt med information eller respons, eller när 

informationen är felanpassad och oklar. Att uppleva ökad stress i den utsatta situation man 

befinner sig i skapar onödigt lidande och frustration hos föräldrarna (Björk, 2008). 

Under diagnostiseringen och den första tiden efter cancerbeskedet går många familjer igenom 

en tuff tid. Chockfasen genomgås av förnekelse, förtvivlan och ilska över att barnet har 

drabbats. Upp mot 50 % av föräldrarna upplever ångest eller depressiva symtom i samband 

med cancerbeskedet (Enskär, 1999). 

Många föräldrar upplever skuldkänslor inför sitt barns diagnos. Frågor som; Hur hade vi 

kunnat undvika detta? Varför just mitt barn? Funderingar kring om de själva orsakat 

sjukdomen är vanliga (Bracken, 1991). 

2.1 Vad är cancer?

Cancer är inte bara ett sjukdomsbegrepp utan uppkommer i flera hundra olika skepnader. De 

har dock vissa gemensamma drag. Kroppen är uppbyggd av celler. När en cell blir gammal så 

dör den och ersätts snabbt med en likadan cell som utför samma uppgifter i kroppen som den 

tidigare. Olika celler i kroppen har olika uppgifter. Blodceller fraktar syre till kroppens organ,  

cellerna i magen sköter matspjälkningen och så vidare. Den normala celldelningen är 

kontrollerad av gener som finns i varje cell. Cancer uppstår när den normala celldelningen 

rubbas. Cancerceller bildas och delar sig ohämmat. Cellerna bildar till sist en tumör. En 

malign (elakartad) tumör tar inte hänsyn till omkringliggande organ eller vävnader och 
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kommer i kontakt med blodkärl och lymfkärl. På detta vis kan cancern spridas och skapa 

dottertumörer på andra ställen i kroppen. Vilken cancer som bildas beror på var i kroppen och 

vilken typ av cell det är som cancern kommit från. Vi har cirka 200 olika celltyper i kroppen 

där cancer kan uppstå (Einhorns & Sylwan 2010).

2.2 Barncancer

Varje år drabbas cirka 300 barn i Sverige av cancer. I världen är det cirka 250 000 barn som 

drabbas årligen. Prognosen ser mycket olika ut beroende på var i världen du är född. De 

nordiska länderna ses internationellt som stora förebilder vad gäller vård, med en 

överlevnadsprognos på 75 procent (Frost, 2011). De vanligaste cancertyperna hos barn är 

leukemier och hjärntumörer som står för mer än hälften av alla diagnoser (Björk, 2009). 

Leukemi som är den vanligast förekommande cancertypen är lokaliserad i de 

blodproducerande organen. Olika former av leukemi drabbar ofta de lite yngre barnen och då i 

form av akut lymfatisk leukemi (ALL). Vid ALL börjar benmärgen av okänd anledning att 

bilda en stor mängd omogna celler, ”blaster”. Dessa börjar massproduceras och stör den 

normala bildningen av trombocyter, erytrocyter och leukocyter som minskar. Vid leukemi får 

man ofta allmänna symtom till en början med trötthet, feber, viktnedgång och infektioner  

samt ökad blödningsbenägenhet och blåmärken (Enskär, 1999).

Den vanligaste formen av cancertumörer är hjärntumörer som utgör cirka 20 % av alla 

barncancerdiagnoser. Symtom, behandling och prognos varierar stort beroende på var 

tumören är lokaliserad. Det är läget i centrala nervsystemet som avgör om den kan opereras 

bort. Beroende på läget får barnet olika symtom. Tumörer som sitter i skallgropen och i 

lillhjärnan orsakar ofta ett intrakraniellt tryck som ger upphov till huvudvärk, kräkningar och 

yrsel. En tumör som sitter i närheten av synnerven kan leda till nedsatt syn och en tumör som 

sitter i stora hjärnan kan ge upphov till kramper och medvetslöshet (Enskär, 1999).

Orsakerna till varför en del barn drabbas av cancer är fortfarande oklara även om vissa 

orsaker har kunnat identifieras. Hos somliga cancertyper finns en viss genetisk ärftlighet och 

det har även debatterats kring hur vissa immunsuppressiva läkemedel, strålning, cytostatika, 

miljögifter samt virus och rökning under graviditeten kan påverka. Trots utbredd forskning 

finns idag ingen klar bild till varför vissa barn drabbas (Enskär 1999).
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2.3 Behandling

Dagens behandling av barn med cancer har blivit allt mer framgångsrik och leder till att fler  

barn överlever. Understödjande behandling samt den behandling som erhålls vid återfall efter 

en cancerdiagnos har också utvecklats avsevärt de senaste åren (Hagelin, 2010). Dagens 

behandling består av cytostatika, kirurgi samt strålbehandling.  Behandlingen ger många 

biverkningar vilket innebär att barnet ofta kan behöva stanna på sjukhuset under längre 

perioder, samt mellan de olika cyklerna av behandlingen. Cytostatika (cellgift) verkar genom 

att hämma cancercellernas delningsförmåga. Det finns olika typer av cytostatika som hämmar 

olika faser i celldelningen. Även friska celler påverkas av cellgifter vilket leder till att snabbt  

växande celler så som hår, slemhinnor och benmärg påverkas. Benmärgsdepression med ökad 

infektionskänslighet som följd är vanlig, liksom anemi, kräkningar, matleda, diarré och 

förstoppning (Hagelin, 2008). 

Strålbehandling skadar också friska celler och biverkningar ses främst i de områden som 

strålats. Håravfall, feber och huvudvärk är vanliga biverkningar. Även hudirritationer och 

illamående är förekommande. Biverkningarna kan vid strålning komma först efter ett par 

månader efter avslutad behandling (Hagelin, 2008). 

2.4 Begreppsdefinitioner

2.5 Familj

Enligt Wright, Watson och Bell (2002) kännetecknas en familj av en sammansvetsad grupp 

människor med starka emotionella band, en samhörighetskänsla och ett oerhört starkt 

engagemang i varandras liv. De är experter på sina upplevelser av ohälsa och sjukdom och 

besitter resurser som hjälper till i tillfrisknandeprocessen. Dessa resurser kan emellertid vara 

undangömda, otillräckliga eller bortglömda. Sjuksköterskans uppgift är att påminna familjen 

om de resurser som kan vara till nytta i den rådande situationen. Synen på begreppet influerar 

sjusköterskans kliniska arbete med familjer som lever med ohälsa eller sjukdom. 

Öquist (2003) innefattar familjen i systemteorins tänkande. Han menar att man skall se 

familjen som ett system, en helhet som förenats i samverkande egenskaper som kan påverka 

delarna i systemet. Ur systemteoretiskt tänkande måste man betrakta familjen i sitt totala  

sammanhang där individerna påverkas av varandra och verkar i ett sammanhang. Vi avser 
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utifrån dessa definitioner att benämna familjen utifrån föräldrarnas perspektiv. Föräldrar som 

är inkluderade är biologiska, adoptiva, foster, styvföräldrar m.fl.

2.6 Lidande

Eriksson (2005) talar om lidande som en kamp mellan det goda och det onda. Lidandet 

uppfattas som följderna av något ont. Känslor som rädsla, ångest eller oro uppstår vid tanken 

om lidande. Lidande är inte lika med ångest, men en som lider kan ha ångest. När lidandet är 

mest intensivt förloras ofta förmågan att förmedla vidare sitt lidande. Inom vården möter vi  

olika former av lidande: sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande 

förorsakas av sjukdomen i sig och den behandling som medföljer. Lidandet som uppstår är 

vanligen förknippad till kroppslig smärta och fokuseras till en bestämd del av kroppen och tar 

upp hela människans tankeprocess. Vårdlidande är ett lidande som upplevs i vårdsituationen. 

Lidandet kan förorsakas av vården i sig eller utebliven vård. Eriksson (2005) betonar att 

lidandet är subjektivt och kan inte jämföras med andra. Vårdlidande kan sammanfattas i 

kränkning av patientens värdighet, maktutövning och utebliven vård. Ett livslidande kan 

beskrivas som att livet vänds upp och ner. Invanda rutiner bryts och ens liv rubbas. 

2.7 Kommunikation och information

Eide och Eide (2009) definierar kommunikation som ett utbyte av tecken och signaler mellan 

människor. Dessa ska sedan tolkas för att mottagaren ska förstå budskapet. Budskapet kan 

tolkas olika beroende på hur man uttrycker sig. Det är inte bara ordet som signalerar om ett 

budskap utan även miner och gester, den icke-verbala kommunikationen som tolkas av 

mottagaren. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är uppgiften ”att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt lindra lidande” (jfr ICN, 2007). Sjuksköterskan 

bör därför tänka på hur han/hon kommunicerar för att hjälpa föräldrarna och minska deras 

lidande. För att kommunikationen ska bli patientinriktad är det viktigt att framhålla patienten  

och familjens perspektiv, att lyssna på föräldrarna, att förmedla informationen på ett begripligt  

sätt samt att stimulera familjens resurser och möjligheter (Eide & Eide, 2009). 

Enligt Birgegård och Glimelius (1991) är en av de viktigaste egenskaperna hos vårdpersonal 

enligt patienter och anhöriga att ”kunna lyssna”. Med detta menas inte bara förmågan att ta in 

det som sägs utan även förmågan att kunna ge gensvar samt att ge utrymme för föräldrarna att 

berätta vad de känner och tänker. Det beskrivs som en förmåga att lyssna på undertexten, att 

kunna fånga det som inte sägs men kanske uttrycks på annat vis genom en orolig blick, ett 

förändrat tonläge eller en djup suck. 
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Enskär (1999) berättar om hur föräldrar ofta känner att de inte är lika delaktiga i sitt barns liv 

och att de förlorar kontrollen när de inte längre är de som fattar beslut kring vad som sker. Här 

blir informationen extra viktig för att föräldrarna ska känna sig delaktiga och kunna vara med 

i beslutsfattandet kring omvårdnaden. Att ge information i rätta proportioner är också en 

viktig del i kommunikationen. Vissa stunder är familjen helt enkelt inte mottaglig för  

information, det är då viktigt att lyssna in och avvakta, ta informationen i små portioner och 

lyssna in samt ställa frågor för att se om föräldrarna har förstått informationen. Att ge tid är 

också en viktig aspekt. Det tar ofta en stund för informationen att sjunka in och ofta är det 

många frågor som dyker upp i ett senare skede som kan behöva besvaras. 

Många föräldrar vill också ha information om hur de kan berätta för sitt barn om sjukdomen, 

vilka reaktioner de kan vänta sig hos barnet, sig själva och eventuella syskon. Det är även 

viktigt att tidigt berätta för föräldrarna vilka stödpersoner som finns att tillgå så som kurators 

kontakt, dietist och ekonomiskt stöd (Bracken, 1991). 

2.8 Livsvärld 

Birkler (2007) beskriver livsvärlden som den värld människan erfarar ur sitt egna perspektiv. 

Han beskriver den som en värld vi inte reflekterar kring utan tar för given. Det är den 

naturliga synen vi har på vårt liv som bygger på upplevda erfarenheter. Det nämns också att 

livsvärlden kan förändras när den existentiella situationen förändras, vilket den ofta gör när 

någon i familjen drabbas av en svår sjukdom. 

3.  Sjuksköterskans kompetensområde

Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor ska 

arbetet byggas på en humanistisk värdegrund där patientens och närståendes autonomi, 

integritet och värdighet respekteras. Sjuksköterskan ska även ta hänsyn till fysiska, psykiska, 

sociala och kulturella samt andliga omvårdnadsbehov. För att koppla dessa omvårdnadsbehov 

till aktuell studies omvårdnadsproblem har sjuksköterskan möjlighet att förhöra sig om 

familjens värdegrund och bakgrund, om de är troende och vilket socialt nätverk de har. 

Kanske barnet har någon mor/farförälder som utgör en stor inverkan på familjen och kan 

agera extra stöd under vårdtiden. 
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Socialstyrelsens kompetensbeskrivning säger också att sjuksköterskan ska ha en förmåga att 

ge stöd och vägledning till patient och/eller närstående genom att kommunicera på ett  

respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. Detta ger en möjlighet för föräldrarna att bli mer 

delaktiga i vården. Sjuksköterskan skall även informationsanpassa efter specifika behov och 

förvissa sig om att informationen har nått ända fram. 

För att tillgodose omvårdnadsbehovet hos barnet och familjen krävs ett strukturerat 

tillvägagångssätt. Behoven är beroende av ett flertal faktorer och skall inte enbart utgå från 

barnet utan även involvera familjen. Barnet och föräldrarna är knuta till varandra och 

påverkar varandra ömsesidigt.  Ett samarbete mellan sjuksköterska och föräldrarna ger en 

ökad förutsättning för föräldrarna att kunna hantera sitt barns sjukdom (Enskär, 1999).

4. Joyce Travelbees interaktionsteori 

Travelbees (2001) omvårdnadsteori influeras av existentialistisk filosofi och grundar sig i en 

humanistisk människosyn. Människan betraktas som oersättlig och unik, åtskild från alla 

andra. Lidandet är en del av allmänmänskliga erfarenheter, oundviklig, men subjektiv och kan 

inte jämföras med något annat lidande. Kulturen har en inverkan i uppfattning om sjukdom 

och lidande, där familjen anses ha en betydelsefull roll. Omvårdnadens grund bygger på att 

hjälpa den sjuke att finna en mening i sin sjukdom och sitt lidande samt att understödja hoppet 

om en framtida förbättring, genom att etablera en mellanmänsklig relation. Travelbee (2001) 

tar avstånd från generaliseringar, hon menar att en mellanmänsklig relation sker mellan 

personer och inte roller . Sjuksköterskans uppgift är att förbise patientbegreppet och istället 

förhålla sig till varandra som unika individer, inte sjuksköterska och patient. Individen eller  

familjen befinner sig i en krisartad situation där lidande och bristande upplevelse av mening 

uppstår. Reaktioner som ”varför jag?” och ”varför drabbar detta mig?”, och även en oförmåga 

att acceptera situationen inträffar. Enligt Travelbee (2001) ska sjuksköterskan besitta en 

förmåga att använda sig själv terapeutiskt. Det innebär ett målinriktat förhållningssätt där  

kommunikation är det viktigaste redskapet. Kommunikationen var enligt Travelbee en 

förutsättning för att den mellanmänskliga relationen, en av grundpelarna i teorien, skulle 

kunna utvecklas. Missförstånd kan uppstå vid sjuksköterskans observation, tolkning och 

beslutsfattande inför omvårdnadshandlingarna. Detta kallar Travelbee för sviktande 

kommunikation. Det sker när budskapet inte blir mottaget, för att det missuppfattas eller 

feltolkas. Sjuksköterskan lär sig att bortse från sina egna behov i interaktionen med den sjuke 

och att urskilja dennes unika behov för att kunna bedriva den bästa omvårdnaden. 
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5. Problemformulering

Nästan dagligen får en familj i Sverige beskedet att deras barn har drabbats av cancer. 

Beskedet vänder upp och ner på tillvaron och skapar stor psykisk påfrestning och oro för hela 

familjen. Framtiden blir oviss och större krav ställs på föräldrarna som ska stötta sitt barn i 

den vårdprocess som cancerdiagnosen medför (Frost, 2011). Men vem stöttar föräldrarna? Det 

framkommer att majoriteten av alla föräldrar har frågor kring varför just deras barn har 

drabbats samt om deras levnadssätt har bidragit till sitt barns sjukdom. Dessa frågor förblir 

obesvarade (Enskär, 1999). Enskär nämner också att föräldrarnas behov av information är stor 

och är i vissa fall bristfällig vilket kan leda till ett ökat lidande. Hur upplever föräldrarna 

sjuksköterskans bemötande i detta avseende? Ges det tillräcklig med information och är 

informationen rätt anpassad? Det är därför viktigt att belysa föräldrars upplevelser för att öka 

förståelsen och anpassa omvårdnaden efter deras behov.

6. Syfte

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser, när deras barn drabbas av cancer.

7. Metod

Studien genomförs som en systematisk litteraturstudie. I den systematiska litteraturstudien 

beskrivs och analyseras artiklar på ett systematiskt sätt och utgår alltid från primärkällor. En 

primärkälla är en källa där författaren är den som själv utfört själva undersökningen i 

rapporten eller artikeln. Artiklarna som ingår i litteraturstudien ska vara kvalitetsgranskade av 

en mall som används till kvalitativa respektive kvantitativa artiklar.  Det kan vara av värde att  

använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar i forskning som berör hälsovetenskap för att  

se problematiken ur olika perspektiv vilket ökar trovärdigheten (Axelsson, 2008). 

7.1 Inklusionskriterier 

Utifrån syfte och problemformulering utformas inklusions och exklusionskriterier för att 

begränsa sökningen (Forsberg och Wengström, 2010). Artiklar har valts som utgår från ett 

föräldraperspektiv och inkluderar både kvalitativ och kvantitativ metod. Artiklarna är 

publicerade mellan år 2000 och 2012 samt skrivna på engelska eller svenska. Samtliga artiklar 

är peer-reviewed och etiskt granskade. Studien innefattar barn mellan åldrarna 0-18 år som 

lever med cancer. 
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7.2 Sökningsförfarande och urval

Sökningen började med en pilotsökning inom ämnet för att få en uppfattning om antalet 

publicerade artiklar. Pilotsökningen utfördes i olika databaser: PubMed, Cinahl och 

PsychInfo, som alla innehåller relevanta studier inom omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008). 

För att få fram lämpliga sökord användes ämnesordlistor, MeSH (Medical subject headings) i 

Cinahl och Pubmed och Thesaurus i PsychInfo. Sökorden som användes var barncancer, 

föräldrar, känslor, upplevelse, livsförändrande händelser, sjusköterske-familjerelation samt 

professionell-familjerelation. Samtliga ord fanns i databasernas ordlistor, förutom 

”upplevelse”, här gjordes en fritextsökning genom att använda en direkt översättning till  

”Experience”. Sökorden anpassades efter vilken databas som sökningen gjordes i. För att 

begränsa antalet träffar kombinerades sökord med hjälp av booleska operatorer. Enligt 

Forsberg och Wengstöm (2010) sammankopplas enstaka ord eller ordkombinationer av 

logiska sökoperatorer så som ”AND” ”OR” och ”NOT”. För att nå ett relevant urval användes 

booleska operatoren ”AND” för att hitta referenser som innehåller båda sökord. Artiklar som 

hittades i PubMed kontrollerades via Ulrichsweb för att säkerställa att samtliga artiklar var 

peer-reviewed. Sökningarna gjordes synkront på två olika datorer för att öka den logiska 

precisionen.  

Sökningsförförandet dokumenterades noga i ett sökschema där antalet träffar artiklar, lästa 

titlar, abstrakt, artiklar i fulltext och slutligen valda artiklar som ska inkluderas i studien.  

Intressanta artiklar valdes ut och samtliga 35 stycken lästes i fulltext (se bilaga 1).  Efter en 

noggrann diskussion exkluderades 25 artiklar. De exkluderade artiklarna motsvarade inte 

inklusionskriterierna, då de utgick bland annat från ett patient/sjuksköterske perspektiv, samt 

att syftet inte var likvärdigt med denna studies syfte. Resterande artiklar kvalitetsgranskades. 

7.3 Kvalitetsgranskning

En kvalitetsgranskning gjordes utifrån en bedömningsmall av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). Mallen modifierades till enbart Ja, nej och vet ej svar. En poäng sattes på ja-svaren 

och noll poäng på nej-svar och vet ej-svar. Poängen sammanställdes procentuellt och 

värderades i tre olika nivåer, 60- 69  % bedömdes som låg, 70-79 % bedömdes som medel och 

80-100 % som hög kvalitet. Med hjälp av procentberäkning istället för absoluta tal ökar 

möjligheten att ”vikta” och jämföra olika studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2002). 
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7.4 Analysförfarande

I enlighet med Lundman och Graneheim (2008) har artiklarna analyserats med en variant av 

innehållsanalys där tematisering ingår för att skapa en meningsfull struktur. Grundstrukturen 

formades genom att sammanföra data i respektive teman. Vi har valt teman som är relevanta 

för syftet och tar hänsyn till att resultatet i sig är en helhet när de ska integreras i studien. 

Teman som utformades var: Förändrad livsvärld, Kommunikationen med vårdpersonalen,  

Upplevelser av delaktighet och Behov av stöd. 

Artiklarna lästes först var för sig och jämfördes sedan för att påvisa om resultaten tolkats på 

liknande sätt, så kallad metodtriangulering. Detta ökar trovärdigheten i studien (Pilhammar 

Andersson, 2008). Därefter lästes artiklarnas resultat igen och färgpennor användes för att 

skapa olika teman. Varje tema fick en egen färg. För att förtydliga resultatets struktur 

formulerades kategorier under lämpliga teman. Tolkning av resultatens underliggande 

meningar utfördes i enlighet med latent nivå och sammanställdes i studien (Graneheim & 

Lundman, 2003). 

7.5 Forskningsetiska övervägande

I studien har ett noga övervägande gjorts genom att samtliga artiklar har ett etiskt 

ställningstagande. I en av artiklarna framgick det ej hur vida en Etisk kommitté hade 

rådfrågats. Vi valde i det fallet att maila författaren till studien varpå vi fick som svar att den  

var etiskt granskad och godkänd. Ett etiskt ställningstagande är enligt Rosberg (2008) baserat 

på hur vida deltagarna i studien är informerade, både muntligt och skriftligt om hela 

studieförfarandet. De skall även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de när som 

helst kan välja att avbryta studien. En medvetenhet kring vår förförståelse har beaktats, vilket 

enligt Rosberg (2008) kan vara en förutsättning för att se men även kan bli ett hinder för att 

kunna finna något nytt. 

8. Resultat

Resultatet har framställts med utgångspunkt av föräldrars upplevelser när deras barn drabbas 

av cancer. Teman som framkom är Förändrad livsvärld, där kategorier sammanställdes som 

strävan efter en normal tillvaro samt nya värderingar. Det andra temat är Kommunikationen  

med vårdpersonalen med kategorierna bristande kommunikation och god kommunikation 

som centrala begrepp. Det tredje temat som framkom är föräldrars Upplevelser av delaktighet  
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och avslutande temat är Behov av stöd, med kategorierna socialt -och ekonomisk stöd samt 

professionellt stöd. 

8.1 Förändrad livsvärld 

8.1.1 Strävan efter en normal tillvaro

I studierna framkom att många föräldrar försökte hålla ihop familjen trots barnets sjukdom för 

att få vardagen så lik den som var innan diagnosen kom (Björk, Wiebe och Hallström, 2005; 

McGrath, 2000). Med detta menas att föräldrarna hade en upplevelse av att deras livsvärld 

höll på att falla ihop och de upplevde att de hade förlorat fotfästet i livet. Det beskrevs som att  

de började fundera på döden och kände sig sårbara. Många föräldrar kände att de tappade 

kontrollen och nu blev beroende av andra på ett sätt de tidigare inte haft behov av. En förälder 

uttryckte att det som en gång varit främmande nu var vanligt, livet hade skiftat (Björk et al.,  

2005). 

  

Kars, Duijnstee, Pool, Van Delen och Grypdonck (2008) beskrev hur familjen splittrades när 

en av föräldrarna alltid försökte vara hos det sjuka barnet. Det krävdes en stor 

omstrukturering då de kände att de alltid ville vara närvarande om något skulle hända med 

barnet. Känslan av att ”vara där” för sitt barn var mycket stark hos båda föräldrar. I studien 

beskrevs även hur man försökte fortsätta med vanor och hur nya vanor lätt skapades för att 

kunna upprätthålla en normal tillvaro. En moder beskrev hur hon kunde bli vansinnig när en 

ny vårdpersonal skulle ta blodprov på barnet och inte använde sig av samma ”vanliga” 

bekvämlighetsrutiner i form av lokalbedövande läkemedel innan provtagningen. 

Flury, Caflisch, Ullman-Bremi och Spichiger (2011) uppmärksammade också hur livsvärlden 

förändrades och hur vardagen påverkades. Dagis, skolan och föräldrarnas arbeten blev 

påverkade samt kontakten med övriga människor så som släktingar, kollegor och vänner. 

Några av föräldrarna hade fått säga upp sig från sina jobb när bördan blev för stor, detta 

påverkade i sin tur familjens ekonomi. Resor till och från sjukhuset och andra kostnader var 

utgifter man inte hade räknat med. Andra föräldrar beskrev vikten av att behålla sina jobb 

efter barnets diagnos och arbetade deltid, för att det var skönt att kunna fortsätta göra något 

som de tidigare hade gjort i sina liv (McGrath, 2000). Det sjuka barnet krävde all 

uppmärksamhet vilket ofta gjorde att syskonen blev åsidosatta. En förälder beskrev hur det 

sjuka barnet tog all tid när de var hemma, tidigare kunde barnet leka för sig själv, och att de 

nu inte längre kunde ignorera henne när hon var ledsen utan de såg till att hon slutade gråta 
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(Flury et al., 2011). Det var inte bara föräldrarollen som förändrades, äktenskapet blev också 

hårt prövat i en pressad situation. McGrath (2000) nämner hur många makar upplevde att de 

aldrig pratade längre. De bytte av varandra på sjukhuset och det fanns inte utrymme att umgås 

eller prata. Föräldrarna upplevde att det fanns en distans mellan dem och en rädsla för att det 

inte skulle gå ihop. De berättade även att det ibland förde makar närmare varandra, att det 

krävdes en styrka för att kunna gå igenom sjukdomsförloppet tillsammans.  

Föräldrarna beskrev hur synen på tid förändrades. I den privata sektorn kunde ”snart” betyda 

inom femton minuter, på ett sjukhus kunde ”snart” vara inom ett par dagar. En förälder 

beskrev hur de kunde sitta i timme efter timme och vänta på provsvar och helt plötsligt hade 

solen gått ner (Björk et al.). Trots den förändrade vardagen och livsvärlden beskriver 

Schweitzer, Griffiths och Yates (2012) att föräldrarna var bra på att anpassa sig till nya rutiner. 

En pappa berättade hur han tidigare gick upp för att köra barnen till skolan och sedan till 

jobbet, medan att han nu först körde till sjukhuset varje morgon och strukturerat om sina 

dagliga aktiviteter kring sitt barns medicinska behov. Sjukdomen hade blivit en del av den 

normala vardagen. 

8.1.2 Nya värderingar

Många föräldrar beskrev hur de trots känslor av förtvivlan, rädsla och förnekelse upplevde att 

det fanns ett positivt fokus och att de värdesatte andra saker i livet som de tidigare inte gjort  

(Björk et al., 2005; Flury et al.,2011; Schweitzer et al.,2012).  

När en livshotande sjukdom drabbade någon i familjen började föräldrar omedvetet överväga 

vad som var viktigt för att familjen fortfarande skulle kunna leva ett fungerande liv. Tankar 

som tidigare hade cirkulerat hos föräldrarna var att sjukdomar som cancer alltid hände andra, 

och hur de tidigare hade tagit livet för givet. Den nya medvetenheten om livets bräcklighet  

gjorde att de utvecklade en ny uppskattning för de små sakerna i livet. En familj började 

umgås mer med det sjuka barnets morfar som var 93 år gammal, och uppskattade möjligheten 

att fortfarande ha honom i livet. De hade även börjat uppskatta att umgås mer med övriga 

familjemedlemmar i familjen och tog tillvara på de stunder när de var tillsammans 

(Schwetizer et al., 2012). Samma studie beskrev också hur föräldrarna satte upp små mål och 

hur lyckan gick att finna i enkelheten. En förälder berättade hur de tidigare gjorde långväga 

resor som de planerade i månader, nu var de lyckliga om de hade möjlighet att åka till den 

lokala hamnen i närheten. Liknande resultat fanns att finna i Björk et al., (2005) som berättar  
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hur föräldrar började uppskatta saker de aldrig tidigare tänkte på. En förälder berättade att  

jobbet som tidigare varit otroligt viktigt inte längre spelade någon roll. De nya glädjeämnena i  

livet kretsade ofta kring det sjuka barnets hälsa, när barnet mådde bra mådde även de övriga i 

familjen bra. De bra stunderna gjorde att föräldrarna orkade ta sig igenom de stunder som 

präglades av rädsla och sorg (Flury et al., 2011). 

8.2 Kommunikationen med vårdpersonalen

I allmänhet hade föräldrarnas farhågor att göra med kommunikation med vårdpersonal. 

Kommunikation angående diagnosen, motsägelser och förvirring, få rätt mängd information, 

bra och dålig kommunikation, en känsla av att bli lyssnad på av vårdpersonal och fel i 

medicinsk information (Clarke & Fletcher, 2003). 

8.2.1 Bristande kommunikation 

Föräldrarna upplevde svårigheter kring förseningar runt diagnosen. Ibland så skedde 

diagnosen på ett okomplicerat sätt. Läkaren såg ett blåmärke, blekhet eller en knöl vid en 

rutinkontroll för en förkylning eller någon annan mindre barnsjukdom. Andra gånger var 

diagnosen slutresultatet efter en lång process där föräldrar och barn återvände om och om igen 

till samma läkare eller till olika typer av specialister. De betonade känslor av att inte bli  

lyssnade på och den frustration och ilska som följde (Clarke & Fletcher, 2003; Jackson, 

Stewart, O´Toole, Tokatlian, Enderby, Miller & Ashley, 2007). Enligt Clarke och Fletcher 

(2003) verkade tiden vid diagnosen vara en avgörande punkt för den pågående interaktionen 

mellan föräldrar, barn och vårdpersonal. De ställdes inför en hel del information och fick lära 

sig att ta hand om ett barn med cancer inom en kort tid (Björk et al., 2005; Flury et al., 2011). 

Jackson et al. (2007)  skriver om föräldrar som uttryckte sin oro kring dålig kommunikation i 

det tidiga skedet av kontakt med tvetydiga svar och glömska hos personal. Ibland upplevde 

föräldrarna att de fick för mycket, för lite, ibland förvirrande och motsägelsefull information.  

De konfronterades ständigt med motstridiga uppgifter som de behövde förena. Ett yttrande 

om deras barns hälsa eller ett råd om sjukvård motsägs vad de hade fått höra från andra 

vårdgivare. Vid vissa tillfällen verkade dessa motsägelser för föräldrarna vara livshotande för 

barnet (Clarke & Fletcher, 2003).  Föräldrarna skiljde åt på mängden information och hur 

mycket detaljer de ville ha. Olika mängder information önskades vid olika stadier vid diagnos 

och behandling. Föräldrars förmåga att förstå och minnas information som var given till dem 

fluktuerade under hela upplevelsen (Björk et al., 2005; Clarke & Fletcher, 2003; Flury et al.,  

2011). 
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De negativa erfarenheterna yttrade sig i dålig kommunikation från vårdpersonalen. Bristande 

uppmärksamhet från personalen orsakade svårigheter och frustration och påverkade den 

upplevda kvaliteten på relationen (Björk et al., 2005; Jackson et al., 2007). Tidsfördröjningar 

vid mottagande av viktig information var en källa för frustration och stress hos föräldrarna 

(Jackson et al., 2007). Några föräldrar uttryckte en frustration över läkarens ovilja att 

diskutera vissa saker. Enligt föräldrarna var läkarna motvilliga till att diskutera orsaken 

bakom barnets sjukdom, de avslutade plötsligt samtalet och gick vidare till något annat 

(Clarke & Fletcher, 2003). Dålig kommunikation mellan avdelningar var ytterligare en 

bidragande faktor till stress och frustration hos föräldrarna, var och en med sina egna 

behandlingar, protokoll och förfaranden. I slutändan skapade detta en känsla hos föräldrarna 

att ingen var ytterst ansvarig för deras barn eller att föräldrarna inte visste vem som var 

ansvarig (Clarke & Fletcher, 2003; Jackson et al., 2007). 

8.2.2 God kommunikation

Föräldrarna associerade deras positiva sjukhuserfarenheter med tillit till vårdpersonalen och 

god kommunikation sinsemellan. Vårdpersonalen var lättillgänglig, var öppen till  

kommentarer från föräldrarna och sökte aktivt efter deras åsikter. De beskrev en ömsesidig 

kommunikation där information och åsikter utbyttes i båda riktningarna. De kände sig 

lyssnade på (Clarke & Fletcher, 2003; Jackson et al., 2007; Pyke-Grimm et al., 2006). Många 

föräldrar uttryckte vikten av att läkaren höll dem informerade särskilt med avseende på 

mängden information och att den gavs kontinuerligt (Pyke-Grimm, Stewart, Kelly & Degner, 

2006). Informationen ansågs vara stödjande och hjälpte föräldrarna att hantera situationen. En 

förälder berättade att informationen tog bort en del av rädslan. Enligt Jackson et al. (2007) 

uttryckte föräldrarna att vårdpersonalen var bättre i kommunikationen vid sex månader efter 

diagnosen än när deras barn först blev diagnostiserad. Sjuksköterskorna gav sig tid för 

föräldrarna, förklarade oklarheter kring vad läkaren sa och gav information till dem för att 

läsa. De var tillgängliga till att svara på frågor. De behandlade inte barn utan familjer, yttrade  

en förälder (Clarke & Fletcher, 2003). 

8.3 Upplevelser av delaktighet

Föräldrarna kände att de var tvungna och ofta ville ta ett stort ansvar för sitt barns behandling. 

De ville ha sin röst hörd i frågor, förslag och att skydda sitt barn. (Clarke & Fletcher, 2003; 

Kars et al., 2008; Pyke-Grimm et al., 2006; Schweitzer et al., 2012). 
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Uppfattningarna skilde sig åt bland föräldrarna om hur delaktiga de ville vara i barnets vård. 

Några föräldrar ville vara involverade i beslutsfattandet även om de inte tog det slutgiltiga 

beslutet. De ville bli tillfrågade, men ändå skonade från att ta beslut där de saknade medicinsk 

kompetens. Andra föräldrar hänvisade till läkarens auktoritet och medicinska kunskap, de 

ansåg att läkaren ville barnets bästa. En förälder uttryckte att ”läkaren vet bäst” (Pyke-Grimm 

et al., 2006). Sedan fanns det föräldrar som framhävde deras auktoritet, de ville behålla 

kontrollen och utöva rätten att bestämma som föräldrar. De ansåg att personalen inte alltid  

satte barnet i första hand de hade ofta andra prioriteringar. Föräldrarna uttryckte en stor 

respekt för vårdpersonalen men betonade även att de var mänskliga och trots sina kunskaper 

och erfarenheter var felbara och ibland gjorde misstag (Kars et al., 2008). Föräldrarna beskrev 

frekvent sina egna bristande kunskaper och hur det påverkade beslutsfattandet. De talade om 

processen att få mer kunskap genom att observera, lära sig medicinska termer och 

behandlingar som deras barn var tvungna att genomgå (Pyke-Grimm et al., 2006; Schweitzer 

et al., 2012). Enligt Pyke-Grimm et al. (2006) underlättades föräldrarnas delaktighet av ett 

tydligt partnerskap med läkaren. Ett samarbete med läkaren där besluten avgjordes efter en 

gemensam överenskommelse. 

Majoriteten av föräldrarna talade om hur deras delaktighet inverkade på relationen mellan 

föräldrarna och barnet. För föräldrarna var det viktigt att kunna agera utefter deras 

förpliktelser som förälder, att kunna ta ansvar för sitt barn (Pyke-Grimm et al., 2006). 

Känslor av maktlöshet uppkom när de inte kunde skydda sitt barn från påfrestande behandling 

och följaktligen kände att de tillfogade barnet sin stress. Mödrarna beskrev sig själva som 

hemska, grön-ögda monsters ena dagen och som mamma nästkommande dag. Det uttrycktes 

om svårigheter kring balansgången mellan deras behov av att skydda sitt barn och barnets 

autonomi (McGrath 2001). 

Ett flertal föräldrar såg sig som barnets förespråkare, som hade en speciell och ingående 

kunskap om sitt barn. En mamma uttryckte att ”som förälder spelar du en viktig roll också, 

läkarna kan inte klara det utan dig”. Föräldrarna berättade om episoder där de hade agerat för 

att främja deras barns intressen. De beskrev hur, speciellt under diagnosen och den inledande 

behandlingen, deras oförberedda barn utsattes för skrämmande situationer. Det viktigaste för 

föräldrarna var att de kunde ge sina barn tröst och trygghet (Kars et al., 2008; Pyke-Grimm et 

al., 2006).
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8.4 Behov av stöd

8.4.1 Socialt och ekonomiskt stöd 

Många föräldrar upplevde ett ökat behov av stöd efter sitt barns cancerbesked. Olika typer av 

stöd nämndes, vanligast förekommande var behovet av socialt stöd. (Björk et al., 2005; Flury 

et al., 2011; Jackson et al., 2007; Kars et al., 2008; Kolbrun-Svavarsdottir, 2004; McGrath, 

2000; Schweitzer et al., 2012; Von Essen et al., 2001). I en kvantitativ studie av Von Essen et 

al. (2001) nämndes att främst mamman upplevde ett större behov av emotionellt stöd, där 64 

% av mödrarna hade svarat att det var viktigt, medan enbart 39 % av fäderna hade ansett att 

detta var ett viktigt behov. Däremot hade fäderna upplevt ett större behov av ekonomiskt stöd 

än  mödrarna  där  resekostnader,  försäkringar  och  vård  av  sjukt  barn  var  ekonomiska 

angelägenheter  som  påverkade  familjerna.  Även  andra  studier  visade  på  ett  behov  av 

ekonomiskt  stöd,  där  socialsekreterare  kunde  hjälpa  familjen  få  kontroll  över  praktiska 

göromål (Björk et al., 2005). 

För att få vardagen att gå ihop berättade många föräldrar att det sociala nätverket var oerhört 

viktigt där vänner, släktingar och mor/farföräldrar ställde upp med att ta hand om syskon och 

hämta dem från skolan. En mamma uttryckte att hennes föräldrar hade varit till stor hjälp och 

att hon ringde dem dagligen för att få stöttning (Flury et al., 2011). I samma studie påpekades 

även att föräldrar uppskattade stödet från föräldrar som var i samma situation där de kunde 

dela  erfarenheter  kring  att  ha  ett  cancersjukt  barn.  En  förälder  uttryckte  att  det  var  stor 

skillnad i att få professionell information och att kunna utbyta erfarenheter från andra, detta 

hade hjälpt henne att se igenom den svåra tiden. En annan studie av Jackson et al., (2007) 

lyftes  både  för  -  och  nackdelar  fram med  att  dela  erfarenheter  med  andra  föräldrar.  Ett 

föräldrapar  med ett  barn  som drabbats  av  hjärntumör  nämnde  att  de  hade  pratat  med en 

mamma vars son hade dött dagen innan. Hennes sorg hade haft en stor inverkan på dem. 

8.4.2 Professionellt stöd

Många föräldrar upplevde att de försökte finna stöd hos vårdpersonal som gav dem trygghet 

och en känsla av säkerhet. Föräldrar beskrev att de kände sig ensamma när vårdpersonalen var 

stressad och när det var många i personalen som var involverade i barnets vård. Att ha en 

kontinuitet och bygga upp en relation till vårdpersonalen var något som upplevdes stödjande 

(Björk et al.,  2005). Även i studien av Jackson et al. (2007) beskrevs vikten av stöd från 

vårdpersonal. En förälder beskrev hur den optimistiska och positiva synen hos personalen 

hade  hjälpt  mycket  för  att  ge  hopp  och  en  ljusare  framtidssyn  för  familjen.  Föräldrar 
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framhävde också att de uppskattade sjukhusets olika faciliteter som fanns tillgängliga för att 

göra vistelsen så bra som möjligt. Att det sjuka barnet och syskon hade möjlighet att vara i 

lekterapi,  och möjligheten  att  få  ha ett  eget rum var  uppskattat.  En del  föräldrar  beskrev 

samtidigt hur de inte hade fått möjlighet att vara privata då de legat i en flerbäddssal där ljud 

och andra störningsmoment hade besvärat dem. 

9 Diskussion

9.1 Metoddiskussion

Den systematiska litteraturstudiens präglas av ett systematiskt tillvägagångssätt. Detta 

underlättar tolkning och sammanställning på ett konsekvent och opartiskt sätt. Trots tydliga 

frågeställningar och inklusionskriterier i litteraturstudien återstår ändå en subjektivitet i  

urvalsförfarandet och granskningsprocessen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2002). Vi har 

under hela processen reflekterat kring detta för att inte låta förförståelsen inverka på resultatet.  

Vi har i vår studie valt att begränsa oss till artiklar inom tidsspannet år 2000-2012.  Axelsson 

(2008) menar att den senaste forskningen inom relevant problemområde ska undersökas för 

att koncentrera sig på de aktuella rönen. Axelsson menar vidare att det även kan vara en 

svaghet att begränsa sökningen för mycket då betydande forskning kan missas. Flertalet av de 

artiklar vi inkluderade framkom som dubletter i de olika databaserna, vilket visar på en styrka 

i vår avgränsning samt att relevanta sökord har använts. Forsberg och Wengström (2008) 

menar av praktiska skäl, och sett till tidsaspekten att det inte alltid är möjligt att inkludera all  

forskning. Vi valde att inkludera artiklar skrivna på svenska och engelska, då detta var språk 

vi behärskade. Detta kan ses som en brist då övriga artiklar missas. Det kan även uppstå 

brister i vår översättning då en viss innebörd i texterna kan förloras eller misstolkas. En annan 

begränsning i sökningen kan vara att vi enbart inkluderat artiklar där ett abstract fanns, detta 

kan ses som ett problem då kvalitativa artiklar kan sakna dessa (Axelsson, 2008). 

Sökningarna gjordes synkront på två olika datorer för att öka den logiska precisionen.  

De valda artiklarna kvalitetsgranskades efter en modifierad granskningsmall då våra 

förkunskaper kring metodiken är begränsade. Detta kan ses som en brist då det till viss del 

blir en subjektiv bedömning, dock gjordes kvalitetsgranskningen av båda författarna var för 

sig, och en gemensam slutgiltig kvalitetsbedömning gjordes. Detta anser vi är en styrka som 

16



ökar trovärdigheten. I vår studie inkluderades artiklar med medel och hög kvalitet, samtliga 

artiklar var även etiskt granskade vilket ökar kvaliteten på studien. 

En variant av innehållsanalys valdes efter författarnas erfarenheter och kunskaper. Vi är 

studenter under utbildning och har begränsade kunskaper kring förfarandet av en regelrätt 

gjord innehållsanalys, och därför valde vi att göra en tematisering med kategorier. Detta 

beskrivs som en typ av innehållsanalys där meningsfullhet och struktur skapas (Axelsson, 

2008). Lundman och Graneheim (2008) betonar risken med en för detaljerad kodning, där 

helheten går förlorad. En svårighet kring hållbara, logiska kategorier och teman kan uppstå. 

Risken finns att textmaterial som inte hör hemma under någon kategori förs in i befintliga 

kategorier. Genom att resultaten i artiklarna noggrant analyserats flertal gånger av båda 

författarna enskilt och sedan diskuterats tillsammans så har vi kommit fram till de teman som 

resultatet grundades i. En risk i analysprocessen är att författarnas egna föreställningar och 

erfarenheter utövar inflytande på tolkningen av textmaterialet. Vi har ständigt försökt 

reflekterat kring detta och hur förförståelsen kan inverka på analysprocessen. Denna 

medvetenhet ser vi som en styrka i studien för att skapa ett så objektivt resultat som möjligt.  

Överförbarheten på vår studie innebär att resultatet ska vara överförbart till andra grupper 

eller situationer, vilket även ökar trovärdigheten. Överförbarheten ökar genom en noggrann 

beskrivning av urval, datainsamling, analys, och andra omständigheter. Vi anser att vi har en 

noggrann beskrivning av processen i vår studie men det är läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart till andra kontexter (Lundman & Graneheim, 2008). 

9. 2 Resultatdiskussion

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser när deras barn har drabbats av cancer. 

Syftets upphov grundas i problemformuleringen där resultatet nu har givit oss en förståelse 

inom problemområdet. Resultatet visar att när ett barn drabbas av cancer förändras hela 

familjens livsvärld. Föräldrarna försöker febrilt få vardagen att gå ihop, för att få en så normal 

tillvaro som möjligt (Björk et al., 2005; McGrath, 2000). Trots att de upplever att de tappat 

fotfästet i sin tillvaro så finns en förmåga att värdesätta nya saker i livet. Det som en gång var 

viktigt har tappat sitt värde och livet är inte längre något som tas för givet (Björk et al., 2005; 

Flury et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Travelbees (2002) teori bygger på att 

omvårdnaden ska grundas i att sjuksköterskan hjälper föräldrarna att trots lidande och 

sjukdom finna en mening och hopp inför framtiden. Eriksson (2002) beskriver hur 
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föräldrarnas lidande ökar när vardagen vänds upp och ner och när rutiner bryts.  Det kan vara 

bra att som sjuksköterska ha en medvetenhet och förståelse för att kunna hjälpa familjen att  

leva ett så normalt liv som möjligt. Detta kan man göra genom att exempelvis erbjuda vissa 

behandlingar, i den mån det går i hemmiljön via exempelvis en distriktssjuksköterska. Birkler 

(2007) understryker att livskvaliteten avgörs av en meningsfull tillvaro och att 

prioriteringarna som sjuksköterskan gör har sin fokus i den förväntade livskvaliteten hos 

patientens och dess familj. Därför är det viktigt att som sjuksköterska ha en strategi 

tillsammans med föräldrarna och diskutera hur man i sjukhusmiljön kan få familjen att leva 

ett så normalt liv som möjligt, samt ställa frågor kring deras känslor och tankar om situationen 

för att öka familjens förmåga till hälsa och välbefinnande enligt Joyce Travelbees 

interaktionsteori.

Resultatet visar att föräldrarna upplever en bristande kommunikation med förvirrande och 

motsägelsefull information från vårdpersonalen (Jackson et al., 2007). Föräldrarna uttrycker 

en frustation över de motstridiga uppgifterna som de själva behöver förena. Deras förmåga att 

förstå och minnas informationen som ges varierar under hela vårdförloppet (Björk et al., 

2005; Clarke & Fletcher, 2003; Flury et al., 2011). När sjuksköterskan gör observationer, 

tolkningar och fattar beslut inför omvårdnadshandlingar kan missförstånd uppstå, detta 

nämner Travelbee (2001) som sviktande kommunikation. Enligt Travelbee är kommunikation 

det viktigaste redskapet som en sjuksköterska ska besitta. Sjuksköterskan skall använda sig 

själv terapeutiskt med ett målinriktat förhållningssätt där hon bortser från sina egna behov och 

sätter den sjukes behov först. Detta är en av grundförutsättningarna för att man ska kunna 

skapa en mellanmänsklig relation, en fördjupad relation där sjuksköterskan ser föräldrarna 

och deras livsvärld. Sjuksköterska bör ge föräldrarna tid och lyssna in för att finna deras unika 

behov. Genom att ställa följdfrågor kan sjuksköterskan få en uppfattning om hur vida 

föräldrarna har uppfattat informationen och om de har några frågor. Eide och Eide (2009) 

nämner att det kan vara effektivt att upprepa uttalanden och lyfta fram nyckelord i det som 

föräldrarna delger. Detta uppmuntrar dem att fortsätta berätta och visar att man är intresserad.  

Genom att delge lite information i taget och ge dem tid att bearbeta informationen som är  

given kan den lättare sjunka in. Kommunikation är mer än enbart det verbala och innefattar 

även kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonläge, ögonkontakt, beröring och tystnad (Eide & Eide, 

2009). Vi menar att sjuksköterskan kan förmedla omtanke och förståelse genom 

kroppshållning och ögonkontakt och visa att de är tillgängliga om föräldrarna vill prata. En 

hand på axeln eller att sitta i tystnad kan också vara av stor betydelse för föräldrarna. 
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Resultatet visar att det är viktigt för föräldrarna att kunna agera som föräldrar, att kunna ta 

ansvar för sitt barn (Pyke-Grimm et al., 2006). I föräldrarbalken (SFS 1995:974) står det att 

föräldrar har rätt och skyldighet att vara med i bestämmandet i de frågor som rör barnet. Detta 

består till dess barnet fyller 18 år. Vi som sjuksköterskor har alltså skyldighet att få föräldrars 

samtycke till den vård vi ger barnet. För föräldrarna är det av stor betydelse att få den kunskap 

som de behöver för att kunna samtycka till de behandlingar som krävs. Vi betonar att det är 

viktigt att sjuksköterskan bidrar med den kunskap som behövs och även att vara tillgänglig 

om föräldrarna har ytterligare frågor kring ämnet.  Föräldrar anser att de har en speciell och 

ingående kunskap om sitt barn och ser sig som barnets förespråkare. En mamma uttrycker att 

som förälder spelar du en viktig roll som inte läkaren kan ta ifrån dig (Kars et al., 2008; Pyke-

Grimm et al., 2006). Strömsnes-Ekern (2002) menar att relationerna inom familjen inte är 

statiska utan förändras när någon i familjen drabbas av allvarlig sjukdom. Vi anser att 

sjuksköterskan bör vara uppmärksam på detta. Pappan som tidigare kan ha varit familjens 

överhuvud, kanske inte längre klarar av att agera i denna roll. Det kan därför vara 

betydelsefullt att sjuksköterskan talar kring och bekräftar deras nya roller som föräldrar. 

Travelbee (2001) anser att familjekulturen har en betydande roll i uppfattningen av barnets 

sjukdom och lidande. Som sjuksköterska är det av vikt att ta hänsyn till att föräldrarna trots 

barnets sjukdomstillstånd fortfarande har sin föräldraroll kvar.  Även Dahlberg och Segesten 

(2010) talar om att vårdaren är expert inom sin profession men föräldrar och barn är experter 

på sig själva. Här anser vi att som sjuksköterska är det viktigt att ta tillvara på föräldrarna som 

en resurs kring omvårdnaden av barnet. Föräldrarna har en viktig roll i vårdprocessen där 

barnet ser upp till sina föräldrar och förlitar sig på att de vet bäst. Enligt Wright, Watson och 

Bell (2002) förbiser vårdpersonalen ofta familjens egna resurser kring ohälsa/hälsa. 

Reslutatet visar att föräldrar upplever ett ökat behov av stöd, där socialt stöd är mest 

framträdande (Björk et al., 2005; Flury et al., 2011; Jackson et al., 2007; Kars et al., 2008; 

Kolbrun-Svavarsdottir, 2004; McGrath, 2000; Schweitzer et al., 2012; Von Essen et al., 2001). 

Det sociala stödet utgörs främst av släkt, mor/farföräldrar och vänner som ställer upp. 

Föräldrarna upplever att en god relation till vårdpersonalen är stödjande och ger trygghet 

(Björt et al., 2005). Personalens positiva och optimistiska framtoning ger föräldrarna hopp om 

framtida förbättring (Jackson et al., 2007). Även föräldrar som är i liknande situationer, där ett 

barn drabbas av cancer, kan utgöra ett betydande stöd (Flury et al., 2011). Dock visar studier 

även på motsatsen, där föräldrarna upplevde det som betungande att behöva ta del av andra 

föräldrars sorg (Jackson et al., 2007). Detta tycker vi är intressant, och väcker frågor kring hur 
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sjuksköterskan måste vara lyhörd för att kunna tillgodose de olika behoven. Travelbee (2001) 

nämner att man som sjuksköterska ska betrakta människan som unik, åtskild alla andra. Detta 

kan vara viktigt att reflektera över när man möter föräldrar i olika situationer. Kanske kan 

sjuksköterskan erbjuda föräldrar som vill möta andra föräldrar tillfällen för detta. Travelbee 

(2001) nämner även att lidandet är subjektivt och inte kan jämföras med någon annans 

lidande. Birkler (2007) säger att sjuksköterskan omöjligt fullt kan förstå föräldrarnas lidande, 

eftersom det så radikalt skiljer sig från sjuksköterskans värld. Vi anser att som sjuksköterska 

bör man tänka på att sätta sina förutfattade meningar i rörelse och att bli mer medveten om 

dessa, för att utveckla en förståelse för att ingens lidande är som den andres. 

9.3 Framtida forskning 

Redan i ett tidigt skede när artikelsökningen gjordes upptäckte vi vad som var väl utforskat 

och vad som skulle kunna utvecklas mera inom vårt problemområde. Forskning som vi har 

saknat under processen är bland annat hur vi som sjuksköterskor ska kunna utnyttja 

föräldrarna som en resurs i vårdandet av barnet. Det framkom tydligt i vårt resultat att 

föräldrar vill bli mer inkluderade och få bättre och mer anpassad information kring 

omvårdnadsprocessen av sitt barn. Vi upplevde också att det fanns lite forskning kring 

pappans upplevelser av sitt barns cancer. Vad detta beror på vet vi inte, men vi antar att det 

bygger på genusskillnader där mannen ofta ses som familjen ekonomiska överhuvud, vilket 

också framkom i vårt reslutat där pappan ofta upplevde ett större behov av ekonomiskt stöd. 

Det skulle även vara intressant med forskning ur sjuksköterskans perspektiv i vårdandet av 

barnet och familjen då nutida forskning till stor del är inriktad på familjens upplevelser. 

10. Slutsats

Dragna slutsatser grundar sig i problematiseringen med frågor som hur föräldrarna upplever 

sjuksköterskans bemötande, hur informationen uppfattas och hur vida den är rätt anpassad till 

föräldrarna.  Resultatet visar att informationen som ges till föräldrarna uppfattades i många 

fall som bristfallig. Slutsatser vi drar av detta är att det krävs en större kompetens och 

utbildning i familjefokuserad omvårdnad, något som inte alla sjuksköterskor har fått möjlighet 

att ta del av. Vår slutsats gällande föräldrarnas önskan om mer delaktighet är att man bör 

tillvarata och se fördelarna med föräldrarna som en hjälpande resurs. Dock inser vi att 

sjuksköterskan kan behöva handledning och mer direktiv kring vilka uppgifter föräldrarna kan 

åta sig. Vi anser även att föräldrarnas behov av stöd kan utvärderas bättre, där det visar sig att 
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det finns ett stort behov av stöd även efter sjukhusvistelsen. Här kan möjlighet till flera 

återbesök och en vidare kontakt med andra insatser så som kurator erbjudas. Vi anser att vår 

studie kan tillämpas väl och spridas på exempelvis en onkologisk barnavdelning där man i 

personalgruppen kan diskutera resultatet, för att möjligtvis se över avdelningens rutiner kring 

vad föräldrarna upplever som bristande. Hur informationen ges, vilket stöd som behövs och 

hur man kan förändra detta för ett bättre omhändertagande av familjen.   
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Bilaga 1 Sökmatris

Tabell 1. CINAHL 120828–120831 Peer reviewed, Utgivningsår 2000-2012

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt

Lästa 
artiklar

Valda artiklar

1. Childhood 
neoplasms 

1980 0 0 0 0

2. 
Professional-
family 
relations

8089 0 0 0 0

3. Experience 74388 0 0 0 0

4. Emotions 8413 0 0 0 0

5. Life change 
events 

2646 0 0 0 0

6. Parents 13385 0 0 0 0

7. 1 AND 2 56 56 22 13 4 st – Nr. 1, 2, 
3, 4.

8. 1 AND 2 
AND 3

11 11 5 5 0

9. 1 AND 3 
AND 6

64 64 19 11 2 st – Nr. 5, 6.

10. 1 AND 4 
AND 6

13 13 6 3 0

11. 1 AND 5 
AND 6

3 3 2 1 0



Tabell 2. PubMed 120828–120831 Peer reviewed, Utgivningsår 2000-2012

Sökord Antal träffar Lästa titlar Lästa 
abstrakt

Lästa artiklar Valda artiklar

1.Neoplasms
(Child 0-18)

301 364 0 0 0 0

2.Professional-
family 
relations

15 748 0 0 0 0

3. Experince 392 895 0 0 0 0

4. Emotions 153 339 0 0 0 0

5. Life change 
events

17 682 0 0 0 0

6. Parents 63 319 0 0 0 0

7. 1 AND 2 139 0 0 0 0

8. 1 AND 2 
AND 3

27 27 7 3 2 st – Nr. 7, 8.

9. 1 AND 3 
AND 6

150 0 0 0 0

10. 1 AND 4 
AND 6

164 0 0 0 0

11. 1 AND 5 
AND 6

36 36 8 4 2 st – Nr. 2, 3.



Tabell 3. PsycInfo 120828–120831 Peer reviewed, Utgivningsår 2000-2012

Sökord Antal 
träffar

Lästa titlar Lästa 
abstrakt

Lästa 
artiklar

Valda 
artiklar

1. Neoplasms 
(child 0-
18)

2309 0 0 0 0

2. Nurse-
family 
relations

35 993 0 0 0 0

3. Experience 225 047 0 0 0 0

4. Attitudes 129 306 0 0 0 0

5. Life 
change 
events

465 0 0 0 0

6. Parents 24 028 0 0 0 0

7. 1 AND 2 45 45 6 1 1 st – Nr. 9.

8. 1 AND 2 
AND 3

12 12 7 2 1 st – Nr. 7.

9. 1 AND 3 
AND 6

24 24 3 2 1 st – Nr. 10.

10.  1 AND 4 
AND 6

0 0 0 0 0

11. 1 AND 5 
AND 6

0 0 0 0 0



Bilaga 2 Modifierad granskningsmall för kvantitativa studier

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvantitativ metod, RCT & CCT*

Beskrivning av studien

Forskningsmetod

RCT                                                             CCT  (ej randomiserad)         

Multicenter, antal center                               Kontrollgrupp/er

Patientkarakteristika

Antal                                     Ålder                                     Man/kvinna

Kriterier för inkludering/exkludering

Adekvat inkludering/exkludering Ja Nej

Intervention………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Vad avsåg studien att studera?

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära 

effektmått…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………...

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja Nej

Representativt urval? Ja Nej

Randomiseringsförfarande beskrivet? Ja Nej Vet ej

Likvärdiga grupper vid start? Ja Nej Vet ej

Analyserade i den grupp som de Ja Nej Vet ej

randomiserades till?

Blindning av patienter? Ja Nej Vet ej

Blindning av vårdare Ja Nej Vet ej

Blindning av forskare? Ja Nej Vet ej



Bortfall

Bortfallsanalysen beskriven? Ja Nej

Bortfallsstorleken beskriven?Ja Nej

Adekvat statistisk metod? Ja Nej

Etisk resonemang? Ja Nej

Hur tillförlitligt är resultatet? Ja Nej

Är instrumenten valida? Ja Nej

Är instrumenten reliabla? Ja Nej

Är resultatet generaliserbart? Ja Nej

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning)

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Sammanfattande bedömning av kvalitet

Hög Medel Låg

*A.Willman, P. Stoltz & C. Bahtsevani, 2002.
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Bilaga 3 Modifierad granskningsmall för kvalitativa studier

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod*

Beskrivning av studien, t.ex. metodval 

…………………………………………………………………………………………………...

Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Vet ej

Patientkarakteristiska

Antal                                     Ålder                                     Man/kvinna

Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej

Etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej

Urval

Relevant? Ja Nej Vet ej

Strategiskt? Ja Nej Vet ej

Metod för

Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja Nej Vet ej

Datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej

Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej

Giltighet

Är resultatet logiskt, begripligt? Ja Nej Vet ej

Råder datamättnad? (om tillämpligt) Ja Nej Vet ej

Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej

Kommunicerbarhet

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej

Redovisas resultatet i förhållande till Ja Nej Vet ej

en teoretisk referensram?



Genereras en teori? Ja Nej Vet ej

Huvudfynd

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat?

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...

Sammanfattande bedömning av kvalitet

Hög Medel Låg

*A.Willman, P. Stoltz & C. Bahtsevani, 2002
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Bilaga 4 Artikelmatris

Artikel 

Nr.

Författare 
(År) Land:

Titel

Tidskrift

Syfte Metod Resultat Kvalitet

Nr. 1 Clark & 
Fletcher, 
(2003), 
Kanada

Communication 
issues faced by 
parents who have a 
child diagnosed with 
cancer.
Journal of pediatric  
oncology
 nursing

Föräldrars uppfattning 
om ett av de avgörande 
ögonblicken då deras 
barn drabbas av cancer.

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 
Dessa genomfördes via
 telefonkontakt eftersom de
 har fördelarna med en hög 
svarsfrekvens. 29 föräldrar 
deltog.  

Kommunikationen mellan
 föräldrarna och 
vårdpersonalen, deras 
positiva och negativa 
erfarenheter kring 
bemötandet

Hög

Nr. 2 Jackson, 
Stewart, O
´Toole, 
Tokatlian, 
Enderby, 
Miller & 
Ashley, 
(2007), 
Australien

Pediatric brain tumor 
patients: Their 
parents’ perceptions 
of the hospital 
experience.
Journal of pediatric  
oncology nursing

Syftet med studien var 
att undersöka föräldrars 
erfarenheter/upplevelser 
kring sjukhusvistelsen 
då deras barn drabbas 
av en hjärntumör.

En kvantitativ prospektiv 
studie byggd på 
enkätintervjuer. 53 föräldrar 
intervjuades under fyra 
tillfällen: vid diagnosen, 6 
månader efter diagnosen, 1 år 
efter diagnosen och 2 år efter 
diagnosen. Första intervjun 
genomfördes på sjukhuset, de 
övriga tre via telefonkontakt. 
(Två öppna frågor inkluderades 
i frågeformuläret för att berika 
och validera de kvantitativa 
resultaten).

Resultatet visar att 
kommunikation, en god 
relation med 
vårdpersonalen, 
information, god 
omvårdnad och stöd var 
av stor betydelse för 
föräldrarna under 
sjukdomsförloppet.

Hög



Nr. 3 Pyke-Grimm, 
Stewart, Kelly 
& Degner, 
(2006),
USA.

Parents of children 
with cancer: Factors 
influencing their 
treatment decision 
making roles. 
Journal of pediatric  
nursing

Studien undersöker 
faktorer som påverkar 
föräldrarnas beslut 
gällande behandling för 
sitt barn med cancer

En blandad metod studie med 
kvalitativ och kvantitativ 
ansats. Data från 
semistrukturerade intervjuer. 
36 föräldrar deltog.  

Föräldrarnas uppfattning 
om delaktighet kring 
barnens vård och 
vårdpersonalens 
betydelse för den 
upplevda delaktigheten.  

Hög

Nr. 4 Von Essen, 
Enskär & 
Skolin, (2001),
Sverige.

Important aspects of 
care and assistance 
for parents of 
children, 0-18 years 
of age, on or off 
treatment for cancer. 
Parent and nurse 
perceptions. 
European journal of  
oncology nursing.

Studie för att beskriva 
föräldrars och 
sjuksköterskans 
uppfattningar om vilka 
aspekter av vård och 
hjälp är viktigt för 
föräldrar till barn med 
cancer

Kvantitativt tvärsnitt, 
beskrivande studie. En förälder 
per barn intervjuades. 114 
föräldrar och 121 
sjuksköterskor deltog. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med öppna 
frågor. Uppgifterna 
bandinspelades och 
transkriberades ordagrant.

Ett ökat behov av stöd 
som gav föräldrarna en 
känsla av trygghet och 
säkerhet.

Medel

Nr. 5 Kolbrun 
Svavarsdottir, 
(2005), 
Island.

Caring for a child 
with cancer: a 
longitudial 
perspective. Journal  
of advanced nursing

En studie för att 
utvärdera 
omvårdnadskrav bland 
mammor och pappor till 
barn med cancer, 
föräldrarnas välmående 
och uppfattningar kring 
deras barns 
hälsotillstånd

En kvantitativ longitudinell 
studie utfördes över en period 
på 1,5 år. Data samlades in vid 
tre tidpunkter under denna 
period. Föräldrar till 26 barn 
med cancer fyllde i 
frågeformulär om omvårdnad, 
allmän välbefinnande och 
hälsouppfattningar.

Resultatet visar ett ökat 
omvårdnadskrav hos 
föräldrarna där 
emotionellt stöd till 
barnet och övriga 
familjemedlemmar var 
svårast och mest 
tidskrävande.

Medel



Nr. 6 Björk, Wiebe & 
Hallström, (2005). 
Sverige

Striving to survive: 
Families lived 
experiences when a 
child is diagnosed 
with cancer. Journal  
of pediatric  
oncology nursing.

Syftet med studien var 
att belysa familjens 
upplevelse när ett barn i 
familjen blivit 
diagnostiserad med 
cancer.

En kvalitativ studie med 
deskriptiv induktiv ansats 
och hermeneutiskt 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 17 
familjer deltog och 
intervjuades

Resultatet visade att 
familjens säkra vardagsliv 
förändrades och känslor av 
tappad kontroll, kaos och 
ensamhet uppstod samtidigt 
som det sociala nätverket 
blev viktigare som stöd

Hög

Nr. 7 Schweitzer, 
Griffiths & Yates, 
(2012), Australien.

Parental experience 
of childhood cancer 
using interpretative 
phenomenological 
analysis. Psychology  
and health

Syftet med studien var 
att få en förståelse av 
föräldrars upplevelser 
under den pågående 
tiden när deras barn 
behandlas för cancer.

En kvalitativ studie med 
tolkande femenologisk 
ansats och 
semistrukturerade 
intervjuer användes för 
att intervjua nio olika 
familjer

Resultatet visade att 
föräldrar uttryckte både 
positiva och negativa 
erfarenheter när de försökte 
finns mening med sitt 
förändrade liv. Nya 
prioriteringar, relationer, 
och samhörighet inverkade 
för att finns optimism och 
altruism.

Medel



Nr. 8 Kars, Duijnstee, 
Pool, Van Delden 
& Grypdonck, 
(2008), 
Nederländerna. 

Being there: 
parenting the child 
with acute 
lymphoblastic 
leukaemia. The 
Journal of clinical  
nursing. 

Syftet är att få insikt i 
föräldrars 
livsupplevelser av att 
vårda ett barn med 
leukemi under 
behandling.

En kvalitativ studie med 
grounded theory och 
individuella djupgående 
intervjuer vid ett tillfälle 
där 12 mödrar och 11 
fädrar ingick.

I resultatet framkom
”Att vara där” var ett 
kärntema, med detta 
beskrev föräldrarna sina 
upplevelser av att skydda 
sitt barn genom behandling 
och sjukdom samt de behov 
föräldrarna hade för att 
finna mening i sitt 
föräldraskap.

Hög 

36



Nr. 9 McGrath, 
(2001), 
Storbritanien. 

Findings on the 
impact of treatment 
for childhood acute 
lymphoblastic 
leukamia on family 
relationsships. Child 
and family social  
work.

Syftet med studien 
beskriva föräldrars 
upplevelser kring den 
inledande 
behandlingsfasen där 
barnet drabbats av akut 
lymfatisk leukemi.

En kvalitativ 
analys med 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt 
där intervjuer 
med öppna frågor 
användes för att 
intervjua tolv 
olika familjer.

Resultatet visar att 
föräldrarna upplever en 
stor utmaning där 
familjens struktur och 
stabilitet påverkas. De 
upplever en stor stress 
och ett behov av socialt 
stöd

Hög 

Nr. 10 Flury, 
Caflisch, 
Ullman-
Bremi & 
Spichiger, 
(2011), 
Schweiz. 

Experiences of 
parents with caring 
for their child after a 
cancer diagnosis. 
Journal of pediatric  
oncology nursing.

Syftet var att undersöka 
föräldrars upplevelser 
av att vårda barnet 
hemma för första 
gången efter 
cancerdiagnosen.

En kvalitativ 
studie med 
innehållsanalys 
där föräldrarna 
till tio 
nydiagnostiserade 
barn intervjuades.

Resultatet visar att 
föräldrar upplever en 
stor förändring i sin 
vardag med nya 
uppgifter i hemmet, 
förändrad, livsvärld och 
behov av stöd lyfts 
fram.

Hög


