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Abstrakt  

Bakgrund: När ett barn får cancer drabbas hela familjen. Det spenderas mycket tid på 
sjukhus med olika behandlingar och provtagningar. Barnen finner tröst och stöd hos sina 
föräldrar. Syfte: Syfte var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett cancersjukt 
barn. Metod: En litteraturöversikt som beskrevs utifrån Antonovskys teori om känslan av 
sammanhang (KASAM). 13 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ metod 
inkluderades. Resultat: Resultatet redovisades i tre kategorier utifrån KASAMs tre begrepp 
begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Informationen om sjukdomen och att få 
kunskap anses vara viktig. En cancerdiagnos väcker känslor som skuld och oro för det sjuka 
barnet. Nya strategier med en ny vardag gjorde att föräldrar fick avstå sociala interaktioner 
med vänner och arbeta färre timmar. För att finna meningsfullheten i situationen upplevdes 
stöd från omgivningen som viktig då det gav tröst, styrka och hopp. Hoppet var något som 
gjorde att föräldrar fortsatte att kämpa. Diskussion: För att begripa situationen behövdes 
kunskap och information om sjukdomen. Livssituationen förändrades och föräldrarna blev 
tvungna att hitta nya strategier för att hantera den nya livssituationen. Meningsfullhet 
behövdes för att gå vidare och inte sörja sjukdomen i en längre period. Slutsats: Föräldrarna 
behöver mycket hjälp och stöd från sjukvårdspersonalen under hela sjukdomsförloppet. Att 
vara stödjande till föräldrar hjälpte dem att få en högre känsla av sammanhang. 
Litteraturöversikten kan bidra till att sjuksköterskan få en ökad kunskap och förståelse för 
föräldrarnas behov av information och stöd från sjukvården.   
 
 
Nyckelord: Barncancer, erfarenhet, föräldrar, KASAM, känslor och relation. 
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1. Introduktion  

Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn i Sverige. Varje år drabbas cirka 300 barn 

av cancer i Sverige, cirka 80 % av de drabbade barnen överlever sin sjukdom och omkring 60 

av dessa 300 gör det inte. När ett barn får en cancerdiagnos drabbas hela familjen, det skapar 

oro för det sjuka barnet och vardagen måste ställas om. Det är viktigt att föräldrarna inte 

glömmer bort sig själva och resten av familjen även om det är ett stort fokus på det 

cancerdrabbade barnet. Föräldrarna kan behöva stöd och hjälp från omgivningen för att 

kunna gå igenom hela processen.  

2. Bakgrund  

2.1 Cancer 

En cancercell är en cell som fått en DNA-förändring som medför en cancerutveckling. En 

cancercells delningshastighet är ökad och om delningshastigheten är för snabb bildas en 

tumör. När celltillväxten är malign sker cancertillväxten okontrollerat och sprider sig över 

vävnadsavgränskningarna till omgivande vävnad. Ibland kan cancerceller sprida sig till 

andra organ och ge upphov till metastaser (Ericson & Ericson 2012, s.711-712).  

Barncancerdiagnoser delas in i 3 grupper, leukemi, hjärntumörer och andra solida tumörer 

som betyder att vävnadsbildningen är fast och är kontinuerligt växande. Den vanligaste 

barncancerdiagnosen är leukemi som utgör cirka en tredjedel av all barncancer. Vid leukemi 

har barnet onormal tillväxt av omogna vita blodkroppar som gör att benmärgsceller trängs 

undan, vilket medför att benmärgen inte fungerar som normalt. Den ökade mängden 

omogna vita blodkroppar medför även att barnet ofta har lägre antal röda blodkroppar, 

mogna vita blodkroppar och trombocyter (Hansson 2015, s.258). Enligt Abu-Saad Huijer, 

Sagherian och Tamim (2013)  är de vanligaste symtomen hos barn mellan 7-12 år brist på 

energi, smärta och illamående, medan hos tonåringar mellan 13-18 år visas symptom som 

brist på energi, irritation, smärta, oroande och brist på aptit. De menar också att pojkar visar 

mer symptom på ångest än vad flickor gör.  
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2.2 Behandling  

Cancerbehandlingen för barn består av kombinationer av kirurgi, strålning, cytostatika och 

benmärgstransplantationer. En kirurgisk behandling används för att operera bort tumören 

och för att leta efter metastasering. För att avlägsna tumören så grundligt som möjligt 

används cytostatika och strålning före operation. Cytostatikan är idag en av de viktigaste 

delarna av cancerbehandlingen. Cytostatika är ett läkemedel som oftast ges intravenöst och 

som har en celldödande egenskap, därför kallas även cytostatika för cellgift. Läkemedlet 

verkar mest på de celler som är snabbt växande och har en snabb delningshastighet, vilket en 

cancercell karaktäriseras av. Dock finns det friska celler som förnyar sig snabbt som också 

blir angripna. Skadorna på de friska vävnaderna som medföljer vid långvarig 

cytostatikabehandling kan bidra till allvarliga biverkningar. Det kan även leda till låg 

produktion av vita blodkroppar som i sin tur leder till infektionskänslighet. 

Strålbehandlingen innehåller korta våglängder av hög energi som är skadligt för alla typer 

av celler men som skadar främst liksom cytostatikan de cellerna med hög delningshastighet. 

Målet med strålbehandling är att hämma och minska tumörens storlek. 

Benmärgstransplantationer är en behandling som används för att eliminera sjuk benmärg 

och ersätta den med frisk benmärg (Enskär, 1999, s.17-22). 

2.3 Biverkningar 

Enligt Krawczuk-Rybak et al. (2018) har de barn som blev diagnostiserade med cancer som 

spädbarn mer biverkningar på hörseln och synen. Biverkningar på främst cirkulation och 

immunsystemet upptäcks oftare hos de barn som får sin cancerdiagnos mellan 1-4 års ålder. 

Det ses även biverkningar som tand och tuggproblem hos de yngre barnen. Barnen mellan 5-

9 års ålder får mer biverkningar på sköldkörteln. Vidare beskriver Krawczuk-Rybak et al. 

(2018) att överlag kan det ses mindre biverkningar hos de barn som enbart får 

cytostatikabehandling, medan de som får benmärgstransplantationer kan få biverkningar 

som infertilitet och problem med sköldkörteln senare i livet.   

2.4 Barnens upplevelse av att ha cancer  
Både barnets hälsa och vardag blir påverkad av barnets cancerdiagnos, den påverkar fysiskt 

och socialt. Den största svårigheten som barn upplever efter att ha fått sin diagnos och startat 
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upp behandlingen är begränsningar i kroppsfunktioner. Begränsningarna är relaterade till 

smärta och svårigheter att få i sig mat och tömma tarmen. 18 månader efter att barnet blivit 

diagnotiserat med cancer blir det medveten om behandlingarna och vad de kan få för 

biverkningar. Att åka till sjukhuset upplevs som besvärande för barnet. Tre år efter 

cancerbeskedet ses svårigheter med sociala interaktioner och beteende hos barnet, till 

exempel har barnet svårigheter att känna delaktighet i grupp och att vänta på sin tur när det 

lekte med andra barn (Darcy, Björk, Knutsson, Granlund & Enskär, 2016).  

 

Enligt Ångström-Brännström och Norberg (2014) är barnen bekymrade, längtar efter 

föräldrarna och hemmet när de är själva på sjukhuset. Barnen upplever en oro över att gå 

igenom smärtsamma och obehagliga behandlingar. De som barnen finner stöd i är familjen, 

vårdpersonalen och sig själva. Barnen beskriver att ha sina föräldrar nära är tryggt för dem. 

Även om barnen är väl informerade om behandlingarna och proverna blir barnen ledsna och 

rädda, ett sätt för barnen att hantera smärtan och rädslan är att skrika och gråta.  

Barnen upplever en känsla av isolering när det inte finns möjlighet att träffa familj eller 

vänner lika ofta som förut, på grund av infektionskänslighet. De upplever att de inte umgås 

med andra jämnåriga barn på grund av att de oftast vistas på sjukhus och behöver stanna 

där under längre perioder. Barnen upplever även att det var svårt att skaffa nya vänner. 

Många är oroliga att de inte kommer att klara av skoluppgifter och om de kommer att gå 

kvar i samma klass som sina vänner, då en del barn tar studieuppehåll medan andra inte har 

ork till skoluppgifter på grund av fatigue till följd av behandlingarna. Det betyder att barnet 

lider av trötthet som inte går över av vila eller sömn. Barnen tycker att de missar viktiga 

händelser till exempel skolavslutningar. En del barn är rädda för döden då de tycker att de 

inte är gamla nog för att dö och det finns mycket mer som de ville göra i sinat liv (Hui-Ang, 

Lin-Koh, Hua, Tamamura-Lee & Shorley, 2018).  

2. 5 Upplevelser av föräldrarna som har barn med obotlig sjukdom 

Föräldrar till barn med Multipel Skleros (MS) uppger att det känns skrämmande och att 

väntetiden på diagnosen är lång. Föräldrarna beskriver det dagliga livet som osäkert och 

oförutsägbart. Barnets mående och behov av omvårdnad varierade mycket från dag till dag, 

det skapar osäkerhet hos föräldrarna, därmed är det svårt för familjen att planera för nästa 
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dag. Att inte få tillräckligt med information om sjukdomen medför också osäkerhet hos 

föräldrarna till exempel om olika symtom vid försämring. Föräldrarna hanterar sitt barns 

sjukdom genom att inhämta information om sjukdomen från vårdpersonal, internet, vänner 

och MS organisationer, vilket skapar en trygghet. Att leva med sitt barn i nuet och att vara 

stödjande för barnets dagsbehov är viktigare än att vara orolig för framtiden. Optimistisk 

tänkande och att vara hoppfull är viktiga hanteringsstrategier för föräldrarna (Hinton & 

Kirk, 2017).  

Enligt Tong, Love, Sainsbury och Craig (2010) upplever föräldrar chock, förvirring och rädsla 

när barnet blir diagnostiserad med kronisk njursjukdom. Att som förälder också involvera 

sig i barnets vård leder till upplevelser av ständig stress och trötthet. Många familjers 

ekonomi försämras, dels på grund av kostnader för sjukhusvistelser och dels för att många 

föräldrar reducerar sina arbetstimmar. Vård i hemmet och stöd från sjukvårdspersonal 

uppskattas av föräldrarna.   

2.6 Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskan har ansvar för omvårdnadsarbetet, det vill säga samarbete med patienten och 

närstående för bedömning, planering och genomförande av omvårdnaden. Omvårdnaden 

ska baseras på patientens behov och upplevelse, det innebär fysisk, psykosocial, andlig och 

kulturell dimensionen. En viktig förutsättning för god omvårdnad är att sjuksköterskan 

skapar förtroende och god relation med patient och närstående. Sjuksköterskan ska ha ett 

helhetsperspektiv för patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  Det är lättare för 

föräldrarna att möta motgångar när de har en relation med sjuksköterska. Sjuksköterskor 

upplever att göra enkla saker för familjen kan betyda mycket till exempel göra deras vistelse 

på sjukhus bekväm, firar när barnet klarar behandling samt finnas där för att erbjuda tröst 

när de behöver emotionellt stöd. Även att bara hålla deras händer kan betyda mycket för 

dem (Klassen, Gulati & Dix, 2012). Sjuksköterskan har som uppgift att stötta familjen vid 

cancerbesked och genom hela sjukdomsförloppet. Att finnas där för familjen och lyssna och 

prata betyder mycket för familjen. Det kan dock upplevas som tung och jobbigt för 

sjuksköterskan (Kiernan, Meyler & Guerin, 2010). 
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2.7 Teoretisk anknytning 

Aaron Antonovsky som var professor i medicinsk sociologi undersökte bland annat den 

mentala hälsan hos kvinnorna som överlevt koncentrationsläger.  När han ansåg att många 

av kvinnorna hade god mental hälsa utvecklade han en teori som han kallade för 

salutogenetisk modell. Antonovsky sökte svar i den salutogena modellen hur en person kan 

ha hälsa och vad som kännetecknar personen som kan hantera motgångar i livet. Salutogen 

modellen förklaras utifrån känsla av sammanhang (KASAM) som innehåller tre begrepp, 

nämligen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Med begriplighet menas att en 

människa kan förstå yttre och inre stimuli. Även om personen upplever obehagliga 

upplevelser i livet kan personen ändå begripa och förklara den traumatiska händelsen. Den 

andra är hanterbarhet som handlar om att människan har tillräckligt med resurser för att 

möta motgångar i livet och hantera olika situationer. Resurser kan komma från individens 

egna egenskaper eller från det sociala nätverket. En människa med hög hanterbarhet känner 

inte sig som ett offer när oväntade traumatiska händelser sker i livet. Den sista är 

meningsfullhet, det vill säga om en person har en hög känsla av meningsfullhet är det värt 

att investera och lägga energi på problem under livets gång. Att satsa och lägga ner tid och 

konfrontera utmaningar för att finna mening och klara sig igenom olika situationer. 

Begreppet kan ses som en motivationskomponent i KASAM. De tre begreppen är 

sammanflätade och behövs för att uppleva KASAM. Dock anses meningsfullhet som den 

viktigaste. Om en person inte har en hög känsla av meningsfullhet är det inte troligt att 

personen kan begripa eller hantera situationen (Antonovsky, 1987/2005, s. 42-50).  

3. Problemformulering  

En cancerdiagnos förändrar både barnets och föräldrarnas liv. Att vara förälder till ett 

cancersjukt barn kan medföra en psykiskt och fysisk påfrestning. Det kan behövas göras 

uppoffringar i vardagen. Under hela processen kan föräldrarna behöva stöd och hjälp från 

sjuksköterskan för att kunna begripa, hantera och känna meningsfullhet i situationen. För att 

ge sjuksköterskan de förutsättningar som behövs för att kunna ge föräldrarna de stöd, krävs 

det att sjuksköterskan känner till de områden som föräldrarna behöver ha hjälp med. Denna 

studie skulle kunna bidra till en ökad kunskap och förståelse om föräldrarnas behov och 
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erfarenhet för sjuksköterskorna. Detta för att sjuksköterskor ska kunna utvecklas och ge en 

så god omvårdnad som möjligt till hela familjen.  

4. Syfte  

Syftet var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett cancersjukt barn.  

5. Metod 

5.1 Design 

Denna uppsats genomfördes som en litteraturöversikt baserat på kvalitativa vetenskapliga 

originalartiklar inom ett omvårdnadsrelaterat område. Det innebär att det skapas en 

överblick över kunskapsläget inom ett problemområde för att få en förståelse om hur och 

vad inom det utvalda området som har studerats tidigare. Data från vetenskapliga 

originalartiklar kvalitet granskades och analyserades för att beskriva och sammanställa ett 

studieresultat (Friberg, 2017, s.141-142). 

5.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Endast kvalitativa vetenskapliga originalartiklar inkluderades samt att de skulle vara 

vetenskapligt granskade, vilket kontrollerades i Ulrichsweb om de var Peer reviewed. Efter 

granskning skulle de ha hög eller medelhög studiekvalitet enligt SBU (2014, Bilaga 5) 

granskningsmall. De vetenskapliga originalartiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade mellan 2009 och 2019. Det gjordes inga avgränsningar vad gäller geografiskt 

eller kön. Samtliga artiklar skulle ha föräldrar perspektiv samt att deras barn skulle ha en 

cancerdiagnos. Artiklar som handlade om barn över 18 år exkluderades. Artiklar om 

erfarenhet efter överlevnad av cancerdiagnos exkluderades.  

5.3 Litteratursökning  

Sökningen av vetenskapliga originalartiklar genomfördes i databaserna Cinahl, PsycInfo och 

PubMed. MeSH-termer, Cinahl Headings och Thesaurus har används för att hitta relevanta 

studier. Sökord som användes i Cinahl var: childhood neoplasms, parents, life experience, parental 

attitudes. Sökorden som användes i PubMed var: parent- child-relations, neoplasms, 
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parent/psychology och en fritextsökning experience användes för att komplementera sökningen. 

Sökorden som användes i PsycInfo var: parental attitudes, neoplasm och samt fritextsökning 

children, användes för att få artiklar som handlade om barn. Dessa sökord användes för att få 

träffar som stämde överens med syftet. Sökorden kombinerades med AND. En artikel var 

funnen via manuell sökning, vilket bidrog en extra artikel till resultatet. De vetenskapliga 

originalartiklar kontrollerades om de var vetenskapligt granskade genom att fylla i Peer 

reviewed i Cinahl samt i PsycInfo och de som hittades i PubMed kontrollerades i 

Ulrichsweb. Sökord och avgränsningar presenteras i tabell 1.   

Tabell 1, översikt av artikelsökning 

 

Databas 

Datum 

 

Sökord 

 

 

Avgränsningar 

 

Antal 

träffar 

 

Urval 

* 1 

 

Urval 

* 2 

 

Urval 

* 3 

 

Urval 

* 4 

Cinahl 

22/01/19 

(MH "Childhood Neoplasms") 

AND (MH "Parents") AND (MH 

"Life Experiences")          

Peer reviewed 

Engelska  

2009-2019  

 

21   17 13 8 2 

Cinahl 

22/01/19 

(MH "Parental Attitudes") AND 

(MH "Childhood Neoplasms") 

Peer reviewed 

Engelska 

2009-2019  

 

124 70 35 17  5 

PubMed 

23/01/19 

(("Parent-Child 

Relations"[Mesh]) AND 

"Neoplasms"[Mesh]) AND 

"Parents/psychology"[Mesh] 

experience* 

10 years  

Engelska 

99 78 19 6   2 

PsycInfo 

21/01/19 

(MAINSUBJECT.EXACT("Paren

tal Attitudes") AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Neopl

asms")) AND children* 

2009-2019  

Peer reviewed  

Engelska 

  77 55 25 9  3 

*Urval 1: Antal valda efter läst titel, Urval 2: Antal valda efter läst abstrakt, Urval 3: Antal valda efter hela artikeln lästes, Urval 

4: Antal valda artiklar efter kvalitetsgranskning.  

5.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet skedde i ett antal steg. Först lästes artiklarnas titlar enskilt. Om titlarna stämde med 

syftet lästes även abstraktet enskilt. Om artikeln fortfarande stämde överens med 

litteraturöversiktens syfte lästes hela artikeln igenom översiktligt gemensamt. Därefter 

gjordes valet om att ha med artikeln eller förkasta den. För att artikeln skulle väljas skulle 
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den stämma överens med literaturöversiktens inklusionskriterier. Sedan granskades 

samtliga vetenskapliga originalartiklar enligt SBU:s (2014, bilaga 5) granskningsmall. Mallen 

bestod av 21 JA och Nej frågor som skulle besvaras. Artiklarna skulle ha hög eller medelhög 

studiekvalitet efter granskning. För att få en hög studiekvalitet skulle artikeln inte ha mer än 

två nej och för en medelhög studiekvalitet 4 nej på SBU:s (2014, bilaga 5) granskningsmall. 

Totalt valdes 13 kvalitativa vetenskapliga originalartiklar.  

5.5 Analys 

Data från de vetenskapliga originalartiklarna analyserades i tre steg utifrån en analysmetod 

av Friberg, (2017, s.148-150). I steg 1 lästes utvalda artiklar flera gånger enskilt för att förstå 

helheten i innehållet och kontext. Sedan lästes artiklarna gemensamt och innehållet ur 

artiklarna diskuterades. En sammanställning av varje enskild artikel genomfördes. I steg 2 

togs viktiga områden och färgkodades från varje artikel. Till exempel färgkodades olika 

erfarenheter med olika färger, för att identifiera likheter och skillnader mellan studierna.  

Detta för att få en struktur på det material som analyserades. I steg tre gjordes uppdelning av 

innehållet. Detta gjordes genom att diskutera tillsammans och gemensamt komma fram till 

vart de olika områdena skulle placeras in i det redan valda kategorierna efter Antonovsky 

teori om KASAMs tre begrepp, begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Efter färdig 

analys av artiklarnas resultat sammanställdes det ett resultat i form av en brödtext under de 

olika kategorierna. Analysen utmynnade i tre kategorier och sex subkategorier. Se figur 1.   

5.6 Etiska överväganden 

Alla artiklar som valdes skulle ha ett etiskt godkännande från etisk kommitté, om detta inte 

framgick i artikeln förkastades artikeln. Egen förförståelse och åsikter lades åt sidan för att 

inte påverka resultatet. Eftersom artiklarna var på engelska översattes de till svenska med en 

noggrann försiktighet för att inte missuppfatta artiklarnas innehåll som kan förvränga 

resultatet. Citaten är skrivna ordagrant på originalspråket för att inte citaten ska få fel 

översättning eller tolkning. 
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6. Resultat  

Resultatet innehåller en sammanfattning av 13 valda vetenskapliga originalartiklar av 

kvalitativ metod. I resultatet redovisas föräldrarnas erfarenheter av att leva med ett 

cancersjukt barn. Resultatet redovisas utifrån ifrån KASAMS tre begrepp, begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Huvudkategorier och subkategorier 

6.1 Begriplighet  

6.1.1 Information och kunskap 

När föräldrarna träffade läkarteamet för första gången var det mycket information på kort 

tid för att kunna få ett samtycke och kunna starta behandlingen så snabbt som möjligt. 

Föräldrarnas kunskapsnivå var vid tiden liten om cancer och informationen från läkaren var 

enbart i envägsform. En del föräldrar beskrev att de slutade lyssna när läkaren nämnde ordet 

cancer och kom inte ihåg något annat ifrån samtalet (Rodgers, Stegenga, Withycombe, Sachse 
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Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg och Dahlqvist (2010) gav information om 

cancer och behandling positiv inverkan på föräldrarna. Det var stödjande och gjorde att 

föräldrarna inte var lika rädda. De flesta föräldrarna ville ha mer skriftlig information om 

biverkningar från behandlingarna samt att det måste finnas muntlig information som 

komplettering. Kunskap om barnets sjukdom och behandling gjorde föräldrarna mer säkra 

och kunde förstå och hänga med vid samtal med sjuksköterskan och läkaren. Det hjälpte 

även föräldrarna att hitta en struktur i all sin okunskap.  

Rodgers et al. (2016) beskrev att när behandlingen startades på sjukhuset ökade föräldrarnas 

kunskapsnivå om sjukdom och behandling. Informationen hade blivit mer berättande och 

undervisande från vårdgivaren, till exempel läste föräldrarna enskilt informationen och 

sedan diskuterades det med vårdpersonalen. Det var först när behandlingen drog igång och 

föräldrarna blev insatta som förståelsen ökade.  

Schweitzer, Griffiths och Yates (2012) menade att de täta sjukhusbesöken gjorde att 

föräldrarna kom i kontakt med nya termer och det medicinska språket. För att föräldrarna 

skulle kunna känna sig insatta i barnets sjukdom involverades de i att förstå det medicinska 

språket som användes av vårdpersonalen. När anpassningen väl var gjord gick det bra att 

kommunicera. 

So after a while you get your head around the lingo and then you can speak back in the 

terminology and you start making your little charts of all your blood tests and how things are 

going and we did a diary, so that helped us each day (Schweitzer et al. 2012, s.710).  

6.1.2 Negativa känslor 

När barnet fick diagnosen cancer väckte det reaktioner hos föräldrarna, bland annat skuld då 

föräldrarna trodde att barnet hade hittat på symtom för att få uppmärksamhet från dem. När 

behandlingarna sedan startade kunde de ibland ske förändringar i behandlingen, vilket 

gjorde att barnets förtroende till föräldrarna blev negativt. Det ledde till att föräldrarna 

kände skuld och hjälplöshet, de fick dåligt samvete för sina barn eftersom de inte kunde 

förhindra att barnet fick cancer, de kunde heller inte rädda deras liv eller hjälpa dem vinna 

över cancern (Eaton-Russell, Bouffet, Beaton & Lollis, 2016; Khoury, Huijer & Doumit, 2013). 

Kim et al. (2017) menade att föräldrarna hade ansvar över sitt barn och vad det gick igenom. 
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Ansvaret kunde ibland medföra en känsla av osäkerhet eftersom föräldrarna var osäkra om 

det de gjorde var det bästa alternativet för barnet.  

Gårdling et al. (2017) och Kim et al. (2016) beskrev att mammorna inte hade tid med resten 

av familjen vilket medförde en känsla av skuld. Föräldrarna spenderade all tid med det 

barnet som var sjukt i cancer “As the treatment was ending, I felt terrible to realize how 

neglectful I had been of my second child. I want to spend quality time alone with her before 

her summer vacation is over” (Kim et al. 2017, s.135). Eaton Russell et al. (2016) och Van 

Schoors et al. (2018) menade att föräldrar fick känslor av skuld och hopplöshet när de 

lämnade barnen själva på sjukhuset utan familjemedlemmar. Samtidigt kändes det svårt för 

föräldrarna att stanna längre perioder på sjukhuset för att de skiljdes åt från resten av 

familjen.  

Att tänka på framtiden eller att planera saker vågade föräldrarna inte göra. Ovissheten om 

hur framtiden skulle bli gjorde dem oroliga och rädda (Darcy, Knutsson, Huss & Enskar, 

2014; Gårdling et al., 2017; Khoury et al., 2013). Vidare beskrev Eaton Russell et al. (2016); 

Gårdling et al. (2017) och Khoury et al. (2013) att föräldrarna var rädda att sjukdomen skulle 

komma tillbaka. Föräldrarna ville inte tala om för sina barn att cancer kan vara en dödlig 

sjukdom. De trodde att vetskapen bara skulle göra barnen rädda och känna hopplöshet. 

Därför valde föräldrarna att undvika samtal som kunde leda till tankar om döden.  

Flury et al. (2011) beskrev att efter några veckor förstod föräldrarna att diagnosen skulle få 

konsekvenser och att den skulle finnas där under en lång tid. Det fanns en rädsla av att 

barnet skulle dö av sjukdomen och att barnets tillstånd snabbt kunde förändras till det 

sämre. Enligt De Clercq, Elger & Wangmo (2017) valde en del av föräldrarna att diskutera 

döden med sina barn medan andra tyckte det var svårt att prata om döden och var rädda att 

barnen skulle vilja ge upp, “I am always afraid for the moment he says: I cannot do it 

anymore! Or: I do not want it anymore!” (De Clercq et al., 2017, s.5). 
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6.2 Hanterbarhet 

6.2.1 En ny vardag 

Vardagen för familjen präglades av att vänta på ett nytt besök på sjukhuset för 

rutinbehandlingar eller om barnet behövde åka in akut till sjukhuset (Darcy et al., 2014). 

Eaton Russell et al. (2016) och Schweitzer et al. (2012) beskrev att föräldrarna tillbringade 

mesta tiden på sjukhuset för att vara med sina barn samt ge uppmuntran så att barnen skulle 

distraheras och inte bara tänka på sjukdomen. 

You just get up and basically the first job was school, now it’s straight to hospital . . . and we 

always try and get there early, . . . tomorrow is another day, got to go and get a cannula put in 

tomorrow morning at the hospital and then . . . over to the [other hospital] and then from 

[there] back to the [first hospital] and then [get] bloods [taken] every hour on the hour for 3 

hours . . . then see Doctor X, so that takes care of tomorrow. (Schweitzer et al., 2012, s. 710) 

Föräldrarna hade svårt att planera nästa dag eftersom det var barnets tillstånd som avgjorde 

om de kunde utföra vissa aktiviteter eller om de behövde åka till sjukhuset (Darcy et al., 

2014; Flury et al., 2011; Van Schoors et al., 2018).  Enligt Flury et al. (2011) och Khoury et al. 

(2013) skapades de svårigheter för familjen att behöva åka fram och tillbaka till sjukhuset och 

långa väntetider på sjukhuset upplevdes som ett störande moment för familjen, ”You cannot 

plan. You cannot schedule anything, it is all so unpredictable, one moment there is joy, then 

you clean everything, you organise and disinfect and you make everything ready… and then 

things go differently” (De-Clercq et al., 2017, s. 5).  

Enligt Flury et al. (2011); Khoury et al. (2013); Kim et al. (2017); Soanes, Hargrave, Smith, 

Gibson (2009) och Van Schoors et al. (2018) slutade många av föräldrarna sina arbeten på 

grund av att de behövde ta hand om det sjuka barnet. Vissa föräldrar fick jobba dubbelt för 

att kunna stödja familjens ekonomi medan andra föräldrar fick minska sina arbetstimmar för 

att kunna vara med på uppföljningar och viktiga möten gällande behandlingar. Detta ledde 

till att familjers ekonomi försämrades efter barnets insjuknande. Flury et al. (2011) och Eaton 

Russell et al. (2016) beskrev att föräldrarna kände en trygghet när deras barn var på 

sjukhuset och kunde då istället fokusera på arbetet, eftersom de hade förtroende för 

sjukvårdspersonalen. 
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Ett cancerbesked förändrade mycket inom familjen och dess möjligheter. Föräldrarna kunde 

inte gå ut eller bjuda hem folk på grund av infektionskänsligheten deras barn hade efter 

behandlingar. Det resulterade i att de upplevde en känsla av instängdhet (Eaton Russell et 

al., 2016; Khoury et al., 2013; Kim et al., 2017; Soanes et al., 2009). Vidare menade Kim et al. 

(2017) att det kändes svårt för föräldrarna att behöva be folk som kom hem till dem att följa 

hygienregler, till exempel att använda mask och tvätta händer. Enligt Flury et al. (2011); Kim 

et al. (2017) och Soanes et al. (2009) hade föräldrarna ingen möjlighet till egen tid eller att 

utföra aktiviteter med vänner som de brukade göra innan barnets cancerdiagnos. Det sociala 

livet upphörde och ersattes istället med besök av sjukvårdspersonal. 

Föräldrarna uppskattade när hemsjukvårdsteamet kom på besök, eftersom de kunde prata 

med dem om sina funderingar och frågor. Det ledde till att föräldrarna inte behövde åka eller 

ringa lika ofta till sjukhuset med sina frågor och funderingar, vilket upplevdes som en 

lättnad för föräldrarna (Flury et al., 2011). 

6.2.2 Strategier 

Darcy et al. (2013); Flury et al. (2011) och Van Schoors et al. (2018) menade att när barnen var 

sjuka var de väldigt beroende av sina föräldrar. Barnen behövde mer tid och 

uppmärksamhet, vilket gjorde att föräldrarna inte kunde ha samma rutiner hemma som 

förut till exempel präglades dagarna hemma med att åka till och från sjukhuset och 

hushållsarbete såsom matlagning, tvätta kläder och städning. Det ledde till att föräldrarna 

behövde stöd i hemmet. Enligt Eaton Russell et al. (2016); Gårdling et al. (2017) och Soanes et 

al. (2009) försökte föräldrarna ha rutiner hemma och lät det sjuka barnet att göra så mycket 

som denne klarade för att behålla familjens liv så normalt som möjligt. Kontroll var viktigt 

för att kunna hantera situationen och ha fokus på det sjuka barnet. Genom att följa rutiner 

och strategier i vardagen upplevde föräldrarna att de hade kontroll över situationen, vilket 

underlättade för barnet och föräldrar att acceptera situationen och gjorde dem mer 

avslappnade i svåra situationer.  Eaton Russell et al. (2016); Flury et al. (2011) och Schweitzer 

et al. (2012) beskrev att många föräldrar upplevde att det var viktigt att integrera sjukdomen 

i den dagliga rutinen i hemmet samt att acceptera situationen. Att leva i nuet och inte tänka 

för långt fram utan acceptera dagen som den kommer blev även hanteringsstrategier för 

föräldrarna.“With all they had been through and so much uncertainty in their futures, a 
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positive outlook required a focus on the present. Parents described accepting the way things 

were, taking it day by day” (Eaton Russell et al., 2016, s.385).  

Många föräldrar föredrog att träffa andra föräldrar som hade barn med cancer än att umgås 

med vänner. Det upplevdes som att de gav sina vänner en börda när de pratade om sina 

bekymmer. Att prata med någon i liknande situation ansågs vara jämbördigt och helande. 

Föräldrar utbytte erfarenheter med varandra vilket var till stor hjälp när föräldrarna befann 

sig i svåra perioder. En del föräldrar jämförde sina barn med andra cancersjuka barn och 

kunde uppleva att de fanns de som hade det värre, vilket fick föräldrarna att känna sig 

lättade (Flury et al., 2011 & Kim et al., 2017; Schweitzer et al., 2012).  

6.3 Meningsfullhet  

6.3.1 Stöd från omgivning 

Situationen hemma förändrades mycket efter barnets cancerdiagnos. Föräldrarna upplevde 

att den var ohållbart utan stöd från nära och kära. De beskrev att både känslomässigt och 

praktiskt stöd från närstående, vänner och kollegor från arbetsplatsen hjälpte dem i 

vardagen. Ett cancerbesked förde familjemedlemmarna närmare varandra och skapade ett 

starkare band mellan dem. Detta upplevdes som tröstande och meningsfullt för hela familjen 

(Eaton Russell et al., 2016; Flury et al., 2011; Van Schoors et al., 2018; Ångström-Brännström 

et al., 2010). 

Definitely the network of friends and family that just swung into action was just quite 

amazing, just being somebody that has never had anything happen to them, before this the 

kids may have just been to the doctor for their immunization, so all of a sudden there’s just 

this huge network of family and friends that are just offering all this support and it was good 

but it was quite overwhelming as well. (Schweitzer et al., 2012, s. 712) 

Föräldrar var känslomässigt instabila efter sitt barns insjuknande i cancer. När 

sjuksköterskan visade medkänsla kände föräldrarna att de blev tagna på allvar. Stöd från 

sjuksköterskor bidrog till känslor av tröst och styrka för att kämpa vidare (Eaton-Russell et 

al., 2016; Flury et al., 2011; Kim et al., 2017; Ångström-Brännström et al., 2010).”Health-care 

professionals provided a vital source of support. Although some parents recalled difficult 

interactions, these were seen as anomalies; they expressed admiration and gratitude for 
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staff’s skills, willingness to answer questions and help with medical, practical, and 

psychosocial issues” (Eaton Russell et al., 2016, s. 388).  

6.3.2 Positiv inställning 

När barnen inte var oroliga för sina behandlingar och kunde hantera situationen och hade en 

positiv inställning gav det föräldrarna mod, styrka och tröst. De kände hoppfullhet om att 

barnet skulle klara av behandlingen. Föräldrarna hoppades varje dag att det skulle bli bättre 

i framtiden och att barnet skulle bli friskt igen (Gårdling et al., 2017; Kim et al., 2016; 

Ångström-Brännström et al., 2010). 

De Clercq et al. (2017); Eaton Russell et al. (2016) och Ångström-Brännström et al. (2016) 

menade att ha en positiv inställning och att se ljust på framtiden var viktigt för föräldrarna. 

Förtroende för läkare och behandlingar gav föräldrarna hopp om att barnet kommer bli bra 

igen. Enligt Bally et al. (2014) upplevde föräldrar att det var väldigt viktigt att ha hopp för att 

kunna hantera situationen. Hoppet gav dem tröst, styrka och vägledning genom svåra 

omständigheter. Hoppet förberedde dem inför det värsta och det bästa som skulle kunna 

hända. För att kunna ha hopp krävdes att situationen accepteras. Föräldrarna var rädda att 

förlora hoppet. Att förlora hoppet upplevdes som att ge upp kampen om sitt barn och dess 

framtid. Flury et al. (2011) beskrev att föräldrarna upplevde att det var viktigt att vara stark 

och lugn under svåra perioder.  Det var under perioder när barnet mådde bättre som 

föräldrarna kunde fortsätta framåt och hantera situationen. 

 Soanes et al. (2009) och Van Schoors et al. (2018) beskrev att föräldrarna hade ett nytt 

perspektiv att se på livet efter sitt barn insjuknande i cancer. De värdesatte familjen mer än 

innan cancerdiagnosen och livet uppskattades mer. Enligt Ångström-Brännström et al. (2010) 

var det viktigt för föräldrar att ha en nära relation till sitt barn. På så sätt hade de en öppen 

kommunikation och det upplevdes av föräldrarna som tröstande. Föräldrarna fick en känsla 

av att vara betydelsefulla när de involverade sig i omvårdnaden av sitt barn. 

The parents felt comforted by being actively involved in their child’s care. Because the parents 

felt that they knew their child’s needs and coping strategies best, they talked to, distracted, 

played with, held hands with, or held the child on their lap during procedures and 
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treatments. They felt that they had a meaningful task to perform (Ångström-Brännström et al., 

2010, s. 269). 

7. Diskussion  

7.1 Metoddiskussion 

I litteraturöversikten inkluderades 13 kvalitativa vetenskapliga originalartiklar, eftersom 

syftet i litteraturöversikten var att belysa erfarenheter passade det bäst med kvalitativ metod 

då det var mer berättande. Det kan dock ha gått miste om relevant forskning då 

vetenskapliga originalartiklar med kvantitativ metod exkluderades. Enligt Segesten (2017, 

s.107) beskrev kvalitativa studier personens erfarenheter och upplevelser för att kunna förstå 

personen och dennes livssituation. Artikel sökningarna gjordes i tre olika vetenskapliga 

databaser Cinahl, PubMed och PsycInfo. Att inkludera tre olika databaser kan ses som en 

styrka då detta ledde till ett bredare urval av vetenskapliga originalartiklar samt risken att 

mista relevanta vetenskapliga originalartiklar minskade. En svaghet med en 

litteraturöversikt kunde vara att fel MeSh-termer och Cinahl Headings användes i 

databaserna, vilket kunde leda till att relevant forskning missades.   

För att få relevanta träffar på forskning inom det valda ämnesområdet för 

litteraturöversikten sattes en avgränsning på tio år. Detta anses vara en styrka eftersom 

erfarenhet, upplevelser och känslor är oförändrade över tid och kunde därmed inkludera fler 

vetenskapliga originalartiklar. Ingen geografisk avgränsning gjordes under 

litteratursökningen. Detta beslut togs för att det inte ansågs som att det skulle påverka 

litteraturöversiktens resultat. Dock kunde det ses som en svaghet då det visa sig att det var 

olikheter kring hur föräldrarna hanterade situationen beroende på vilken kultur föräldrarna 

hade. En annan svaghet var att de vetenskapliga originalartiklar som valdes var flertalet i 

mödraperspektiv vilken kunde förvränga resultatet. Förutom de vetenskapliga 

originalartiklarna som enbart hade föräldraperspektiv inkluderades de artiklar som hade 

barn och sjukvårdspersonalens perspektiv, dock inkluderades bara de delar i artiklarna som 

handlade om föräldraperspektivet.  
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MeSH termer och Cinahl Headings användes och valdes utifrån syftet i litteraturöversikten. 

Sökorden kombinerades med AND för att få sammanhängande relevanta vetenskapliga 

originalartiklar. Enligt Polit och Beck (2017, s. 91-97) används MeSH termer som ett 

kontinuerligt sätt att få information som har andra termer för likvärdiga begrepp. När 

sökorden kombinerades med AND avgränsas sökningen, till exempel om sökorden child 

AND cancer används kommer träffar på databasen ha med båda sökorden.  

Valda vetenskapliga originalartiklar granskades med hjälp av SBU (2014, bilaga 5) 

granskningsmall för kvalitativa studier. Anledning till varför denna granskningsmall valdes 

var att den är tydlig vad gäller Ja och nej frågor. Dock fanns det ej några riktlinjer på vad 

som anses som hög, medelhög respektive låg studiekvalitet på studien. Därför sattes ett max 

antal nej-svar för vad som upplevdes som hög och medelhög studiekvalitet.  

Från början fanns ej några funderingar kring att redovisa resultatet utifrån KASAMs tre 

begrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Det var först när analysen var gjord 

och de olika områdena för en sammanställning till resultatet hade valts som det insågs att 

resultatet gick att redovisas utifrån KASAMs tre begrepp. Begreppen blev till 3 kategorier 

med två subkategorier under varje kategori för att ge en tydligare bild av resultatet.  

7.2 Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrars erfarenheter av att leva med ett 

cancersjukt barn. I resultatet framkom att information och kunskapen om sjukdomen var 

viktigt för föräldrarna samt att med diagnosen väcktes skuldkänslor och oro för 

barnet.  Livsstilsförändringar påverkade det sociala livet och arbetssituationen och rutiner 

ansågs vara en viktig del i copingstrategier för föräldrarna. Stöd från omgivningen och hopp 

på att barnet kommer bli friskt igen hade stor påverkan på föräldrar. Det var också viktigt att 

ha en positiv inställning för att finna meningsfullhet i situationen.  

7.2.1 Begriplighet  

Resultatet visade att informationen om sjukdomen hade stor betydelse för att kunna begripa 

vad det var som skedde och vad som kommer att hända senare. Det var mycket information 

i början vilket gjorde att det var en del som missades vad gäller biverkningar, vad cancer är 

och hur behandlingar kommer att gå till. Att få kunskap om sjukdomen samt behandlingar 
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och biverkningar gav en trygghet för föräldrarna och det gjorde det lättare att förstå och sätta 

sig in i situationen. Enligt Antonovsky teorin om KASAM menas det att personen mår bättre 

av struktur och förutsägbarhet i livet, när det händer oförutsägbara händelser i livet söker 

personen en förklaring. Personer med hög begriplighet har lättare att hantera händelser 

oavsett om det är förutsägbart eller oförutsägbart (cf. Antonovsky 1987/2005, s 44). Föräldrar 

måste först förstå situationen och sedan ta in och bearbeta informationen. Det var först efter 

att föräldrarna tagit in informationen som de blev involverade och kunde ta ansvar (Kästel, 

Enskär och Björk, 2011). Det kan förklaras genom att inte få tillräckligt med information och 

kunskap om sjukdomen kunde göra att situationen upplevdes som kaotisk och att det blev 

svårt att hitta en förklaring. Föräldrarna klandrade sig själva att de är deras fel att barnet fick 

cancer. Det skulle kunna medföra att det blir svårt att hantera situationen när ingen 

begriplighet finns. 

Det framkom i resultatet att vårdpersonalen använder ett medicinskt språk som föräldrarna 

måste anpassa sig till för att känna sig involverade. Föräldrarna tog heller inte in information 

från läkaren efter att de nämnt ordet cancer. Enligt Kästel et al. (2011) var tiden och vem det 

var som gav informationen en viktig aspekt för att kunna förstå och få ett förtroende. Det 

fanns även känslomässiga aspekter som spelade in för hur stor del av informationen som 

togs in. Det innebar också att ge informationen på rätt sätt och att informationen inte ges på 

ett medicinskt språk. Språket skulle vara anpassat till föräldern och övriga mottagare.  

Detta kan tolkas som att det var viktigt att sjukvårdspersonal bemötte varje enskild förälder 

på ett sätt som var anpassat för föräldern och att ha med sig kunskapen om att personer 

uppfattar och reagerar olika på informationen och att ge utrymme för reflektion och frågor. 

En del föräldrar skulle kunna behöva få lite information i taget och behöva träffa läkare fler 

gånger för att få förståelse och begriplighet. Sedan fanns det de föräldrar som enligt Kessel, 

Roth, Moody och Levy (2013) ville att läkaren vid första samtalet skulle vara noga med att 

barnet har cancer och ge en tydlig information om sjukdomen då många föräldrar trodde att 

det var de som orsakade att deras barn fick cancer. Bishop, Stedmon och Dallos (2015) 

beskrev att en del föräldrar ifrågasatte sig själva vad de hade kunnat göra annorlunda för att 

barnet inte skulle drabbas av cancer.  
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Resultatet visade att föräldrar trodde att barnet hade hittat på symtom för 

uppmärksamheten, när barnet sedan fick sin cancerdiagnos fick föräldrarna skuldkänslor 

och samvetskval skapades för att de inte kunde förhindra att barnet fick cancer. Ansvaret för 

barnet kunde skapa en osäkerhet hos föräldrarna. Det skapades även oro och rädsla inför 

framtiden då barnets tillstånd snabbt kunde förändras och behöva akut vård.  I en studie av 

Webster (2019) som handlade om föräldrar som hade barn med epilepsi beskrev föräldrarna 

att symptomen på barnets anfall inte tolkades som ett medicinskt problem utan att 

föräldrarna trodde de hörde till ett normalt beteende hos barnet. Först när symptomen på 

anfallen kom mer frekvent blev föräldrarna mer osäkra på om de var ett normalt beteende 

eller ej. Diagnosen medförde osäkerhet på när barnet skulle få nästa anfall, vilken 

svårighetsgrad anfallet skulle få och om barnet hade haft ett anfall eller ej. De kunde inte 

förutse när anfallen skulle komma och om barnet behövde vård akut. Föräldrarna var osäkra 

på om diagnosen skulle begränsa barnets framtida möjligheter. 

Det kan ses vissa likheter mellan föräldrar som hade ett cancersjukt barn och föräldrar som 

hade ett barn med epilepsi. Föräldrar letade efter annan förklaring till sitt barns symptom 

och att de inte tog barnen på allvar, det skulle kunna vara en skyddsmekanism för att de inte 

ville tro på det värsta tänkbara. Ansvaret som föräldern hade över barnet förändrades vilket 

skapade en osäkerhet hos föräldrarna. De visste inte längre hur deras barns tillstånd skulle 

kunna förändras. Framtiden blev osäker då ovetskapen om hur sjukdomen kommer påverka 

barnen till de bättre eller sämre, till exempel om barnen skulle komma att behöva åka in till 

sjukhuset för akut vård.  

7.2.2 Hanterbarhet 

I resultatdelen framkom det att det sociala livet förändrades för föräldrarna efter 

cancerdiagnosen hos barnet. När föräldrarna involverade sig i barnets vård förlorade de sin 

egen tid, vilket ledde till att de kände sig instängda. Det sociala livet ersattes med 

sjukhusvistelser och att vårda sina barn. I en studie av Gibbins, Steinhardt och Beinart (2012) 

beskrevs det att föräldrarna riskerade sina egna hälsa när all fokus och hjälp var på barnet. 

För att kunna fokusera på sig själv och sin egen hälsa var avkopplings övningar, yoga, lyssna 

på musik och äta bra mat viktiga delar för att kunna må bra. Heilferty (2018) beskrev att 

isolering från andra och att genomgå svårigheterna på egen hand kan leda till att psykisk 
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påfrestning och ensamhet för föräldrarna. Vidare beskrev Arruda-Coli, Bedoya, Muriel, 

Pelletier & Wiener (2018) att föräldrarna hanterade stress och upprätthöll balans i den nya 

livssituationen genom att ta tid med sina vänner. En egen reflektion kring hanterbarhet är att 

sjuksköterskan skulle kunna ge möjlighet att stöta föräldrarna genom att ge hälsoråd, 

erbjuda samtal för att ge föräldrarna de verktyg som behövs för att de ska kunna utveckla 

strategier för att hantera situationen.  

Resultatet visade att föräldrar upplevde att träffa andra föräldrar i liknande situationer var 

helande. Gemenskap med andra föräldrar till barn med cancer var viktigt och att få chansen 

att utbyta kunskap och information mellan varandra. Detta styrker Gage (2013) som beskrev 

att föräldrarna tog emot rekommendationer från läkaren och sedan tog de kontakt med 

andra föräldrar som hade barn som vårdas på andra sjukhus för att dela information med 

varandra gällande olika läkares rekommendationer. Detta gjorde att föräldrarna fick en 

sekundär åsikt och genom att jämföra barnets behandlingsplan skapade en försäkran om att 

barnet fick en god vård. Dock menade Bishop et al. (2015)  att föräldrar hanterade 

situationen olika, en del föräldrar skyddade sina barn genom att ifrågasätta vården och 

behandlingarna barnet får.  

Utifrån en reflektion kan det ses som en copingstrategi för föräldrarna. När det inte finns 

några tidigare erfarenheter saknas de resurser som behövs för att kunna hantera situationen. 

I detta läge söker föräldrarna nya resurser genom att utbyta kunskap mellan varandra samt 

vara varandras stöd. Att dela erfarenheter med andra kan medföra en ökad kunskap för 

föräldrarna och ett annat perspektiv än de som ges från sjukvården. Antonovsky beskrev i 

sin teori om KASAM att hanterbarhet handlar om vilka resurser en person har för att kunna 

kontrollera situationen. Resurser kan vara från tidigare erfarenheter, stöd från omgivning, 

tro eller annan person som de har förtroende för, till exempel en sjuksköterska. De personer 

som har hög känsla av hanterbarhet känner inte att livet är orättvist eller känner sig som ett 

offer för något som oväntat inträffar. De ser på situationen som att det går att lösa och att de 

inte ska sörjas i onödan (cf. Antonovsky 1987/2005, s 45).  

Det framkom i resultatdelen att trots förändringar i den nya livssituationen var det viktigt 

för familjen med rutiner hemma och kontroll för att fortsätta leva som förut. Watt-Shepherd 

& Woodgate (2011) styrker detta och menade att ha rutiner hemma gjorde att föräldrar fick 
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en känsla av tröst, hopp och stabilitet för att fortsätta kämpa. Föräldrarna hade en ny syn på 

livet efter cancerbeskedet. De gav mer tid till att umgås med familjen vilket ansågs vara 

viktigt då de behövde varandra för att kunna hantera känslor till följd av barnets 

cancerdiagnos. Detta kan ses som att familjen värdesätter varandra annorlunda och inte tar 

något för givet då framtiden är oförutsägbar. Utifrån KASAM är familjen en resurs för 

hanterbarhet och därför kan familjen behöva varandra mer under svåra situationer.  

7.2.3 Meningsfullhet  

Resultatet visade att ha en positiv inställning och sätta värdet på livet var viktiga aspekter 

för att finna meningsfullhet. Detta kan även ses hos andra föräldrar som hade barn med 

andra kroniska sjukdomar, i en studie som handlade om föräldrars erfarenheter av att ha ett 

barn med en kronisk sjukdom av Nabors et al. (2018) beskrevs det att mammor ofta hade en 

positiv attityd till sitt barns sjukdom. De upplevde att ha en positiv attityd var stödjande för 

dem. Genom att fokusera på de positiva sakerna kunde föräldrarna hålla sig starka och 

fortsätta kämpa. Det var också viktigt att hålla sig positiv för att inte få negativa tankar och 

känslor som att känna sig deprimerade eller oroliga.  

En reflektion från resultatet är att föräldrar förväntas vara starka och hantera situationen 

som hela familjen befinner sig i. Det kan glömmas bort att föräldrar också behöver stöd och 

avlastning, det är både psykiskt och fysiskt ansträngande att ta hand om sitt sjuka barn. 

Sjuksköterska har en viktig roll i att föräldrarna inte glöms bort. Vilket visar sig i resultatet 

att stöd från sjuksköterskan gav föräldrarna styrka och tröst. Enligt Spiers, Parker, Gridley 

och Atkin (2011) beskrev sjuksköterskorna att det var viktigt att ha en helhetssyn för 

familjen. De beskrev också att bygga en relation med föräldrar medgav en öppen 

kommunikation för att kunna prata om deras bekymmer och funderingar. Exempel på stöd 

från sjuksköterskor var att visa empati, ge uppmuntran och att finnas där för familjen. Det 

fick föräldrarna att känna sig tagna på allvar och att de inte var ensamma. 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att stötta familjen till att känna meningsfullhet och viljan 

att fortsätta kämpa i kampen mot cancern. Detta kan ses i Antonovskys teori om KASAM där 

meningsfullhet menas med att personen kan finna styrka och energi för att möta motgångar i 

livet. Det menas också att personen söker mening i den nya livssituationen. Om personen 
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finner meningen är det värt att investera energi för att komma igenom den och göra det 

bästa av situationen. Kopplat till resultatet kan hoppet och en positiv inställning vara 

meningen för att fortsätta kämpa sig igenom situationen och acceptera den.   

8. Slutsats  

Litteraturöversikten visade att föräldrarna genomgick en svår period efter sitt barn 

insjuknande i cancer, från första läkarsamtalet om cancerbeskedet till att lägga om en ny 

vardag och hitta strategier för att klara av situationen. Det visade att föräldrarna hade 

tillräckligt med copingstrategier för att möta den nya livssituationen med hjälp av stöd från 

omgivningen och genom en positiv inställning till sjukdomen. Som vårdpersonal var det 

viktigt att informera föräldrarna för att de skulle kunna få begriplighet. Resultatet visar 

också när sjuksköterskan visade empati och fanns där för föräldrarna upplevde de styrka och 

tröst för att hantera situationen. Att finna meningen med situationen ligger till grund för att 

få en meningsfullhet, det visade sig genom att föräldrar hade ett hopp och en positiv attityd 

till att barnet skulle bli friskt igen. Den allmänna sjuksköterskan kan komma i kontakt med 

dessa föräldrar till barn med cancer både i hemsjukvården och på barnavdelningar, då 

barnen är i stort behov av sjukvård. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har de kunskaper 

som krävs för att kunna bemöta denna föräldragrupp. Litteraturöversikten ger kunskap om 

föräldrars erfarenheter om att ha ett barn med cancer och vilka behov föräldrar behöver ha 

stöttning med. Teorin kan vara överförbar till andra föräldrar som har barn med kroniska 

sjukdomar som kräver mycket vård.  

 

Resultatet visade att det fanns brister i information och kunskapsöverföring från sjukvården 

till föräldrarna, därav behövs ytterligare forskning kring sjuksköterskans upplevelser och 

erfarenheter kring information och kunskapsöverföring för att ge en ökad kunskap och 

utvecklingsmöjligheter.  
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Bally, J.,  Duggleby, 
W., Holtslander, L., 
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S., Thomas, R & 
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Att få en förståelse av hopp hos föräldrar 
som ta hand om sitt barn under cancer 
behandling. 
 

Kvalitativ 16 föräldrar 
(2) 

Individuella face-to-face 
intervjuer med öppna 
frågor som spelades in.  
Grounded theory  
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livsuppehållande för föräldrar. Hoppet bidrar 
dem lugnet, styrka och vägledning i svåra 
situationer. Att acceptera verkligheten och 
positiv tänkande är viktiga.  
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S.,Huus, K & 
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Sverige 

Att utforska barn och föräldrars syn på hur 
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Kvalitativ 
 

23 föräldrar 
och 13 barn 

Semistrukturerade 
Intervjuer 
Innehållsanalys 

Föräldrarna var inte längre expert på sitt barn. 
De upplevde chock och trauma och oro och 
maktlöshet. Informationen beskriv vara viktig 
för att förbredda sig.  

Hög 

De Clercq, E., 
Elger, B. S., & 
Wangmo, T. (2017), 
Schweiz 

Att ge en insikt av erfarenheter av barn 

cancer från barn, föräldrar och 

läkare. 

 

Kvalitativ 5 föräldrar 6 
barn och 5 
läkare 

Öppna face-to-face 
intervjuer som spelades in. 
Berättande Analys 

Tanken på att barnet kunde dö från sjukdomen 

var antingen ignorerat eller kort övervägt av 

föräldrarna innan tanken på döden drevs bort. 

Hur man skulle samtala med barnen om döden 

väcker frågor om olika val som att ge barnet 

möjlighet till autonomi eller hålla det för sig 

själv för att inte oroa barnet. Föräldrarnas 

resonemang kan utgöra hinder för barnets eget 

deltagande i beslutfattandet kring sjukdomen.  

 

Medelhög 



 
 

Eaton-Russell,C., 
Beaton, B-J & 
Lollis, S. (2016), 
Kanada 

Att utforska föräldrars och barns 
erfarenheter av barndomshjärntumörer, 
för att få en större förståelse på hur de 
upplever och hanterar känslor, likhet och 
unikhet gällande reaktioner; hur 
sjukdomen påverkar familjens relation och 
deras respons; likheter och skillnader 
jämfört med andra barncancer sjukdom. 
 

Kvalitativ 
Prospektiv 
Grounded 
theory 

12 föräldrar 
och 12 barn 

Semistrukturerade 
intervjuer som spelades in.  
Jämförande analys 

Socialinteraktion med andra minskar efter 
cancerdiagnos. Det var viktigt att ha en positiv 
inställning och hoppas på det bästa för sitt 
barn. De kände sig bättre när deras barn fick 
behandling. Hjälp och Stöd från omgivningen 
hade stor betydelse för familjen.  

Hög 

Flury, M., Caflisch, 

U., Ullman-Bremi, 

A., & Spichiger, E. 

(2011), Schweiz 

 

Att utforska erfarenheter hos föräldrar 

som vårdar sitt barn som nyligen fått en 

cancerdiagnos med inledande behandling 

som för första gången lämnar sjukhuset.  

 

Kvalitativ 12 föräldrar Intervjuer med öppna 
frågor vid 2 tillfällen som 
spelades in och 
transkriberades. 
Innehållsanalys. 

Huvudresultat: Resultatet beskriver föräldrars 
förberedelser och erfarenheter när barnet för 
första gången ska hem från sjukhuset. Det 
tillkommer nya uppgifter och konsekvenser för 
föräldrarna. Individualiserad information och 
instruktion, hjälpa föräldrar med att förutse 
problem och hitta lösningar, erbjuda 
samtalsstöd och integrera distriktssköterskor 
och andra föräldrar med likande erfarenheter 
ger föräldrar en optimerad ansvarsfrihet.  
 

 

Medelhög 

Gårdling, J., 

Törnqvist, E., 

Edwinson 

Månsson, M & 

Hallström, I. (2017), 

Sverige  

 

Att utforska föräldrars erfarenhet under 

deras barns strålbehandling. 

Kvalitativ 10 föräldrar Insamling av dagböcker 

från föräldrarna. 

Hermeneutisk 

 

Att genomgå en strålbehandling beskrevs av 

föräldrarna att upprätthålla en balans mellan 

att tvinga sina barn och att skydda dem genom 

behandlingen, under tiden kände föräldrarna 

en förtvivlan och maktlöshet. Att skydda sina 

barn gav en känsla av hopp och en känsla av att 

de hade kontroll över situationen.  

 

Hög  



 
 

Khoury, M. N., 

Huijer, H. A.-S., & 

Doumit, M. A. A. 

(2013), Lebanon 

Att utforska erfarenheter i libanesiska 

familjer som lever med ett barn som har 

cancer 

Kvalitativ 12 föräldrar Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in 

på band. Hermeneutisk. 

 

Föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn 

med cancer var att de upplevde att resa med 

barnets cancer var som en kontinuerlig strid 

som de var tvungna att engagera sig i för att 

hjälpa sina barn att slåss mot cancern. I kampen 

igår att leva med choken av diagnosen som 

medförde skuldkänslor för föräldrar. 

Förändringar i livskvaliteten, leva med fler 

bördor som en ökad press och ansvar. 

Osäkerhet och rädsla inför framtiden 

Medelhög 

Kim, M. A., Yi, J., 

Sang, J., Kim, S. H., 

& Heo, I. (2017), 

Korea. 

Att beskriva koreanska mammors liv efter 

att deras barn blivit diagnotiserad med 

cancer, med fokus på deras uppfattningar 

om hur de har anpassat sig till sina barns 

sjukdomar. 

 

Kvalitativ 5 mammor Photovoice och 5 sessioner i 

form av gruppdiskussioner. 

Analys data program 

ATLAS/ti. 

 

Att ha ett barn med cancer påverkar mammors 

arbetsliv, de sociala och emotionella 

välbefinnande. Mammorna kände att de 

behövde ta en paus från vårdandet för sina 

barn och ta tid till sig själv. De hade sällan tid 

för sina vänner på grund av ansvaret de hade 

för sina barn. Barnets mod, stöd från familjen 

och hopp gav mammorna mod och styrka i 

situationen.   

 

Medelhög 



 
 

Rodgers, C. C., 

Stegenga, K., 

Withycombe, J. S., 

Sachse, K., & Kelly, 

K. P. (2016), USA.  

 

Att beskriva ämnen, tajming och metoder i 

den information föräldrar får som har barn 

som nyligen fått en cancerdiagnos samt 

vad de skulle vilja ha för information 

innan barnet lämnade sjukhuset för första 

gången 

Kvalitativ 20 föräldrar Enskilda semistrukturerade 

intervjuer som spelades in. 

Jämförande analys 

 

Vid diagnos beskedet skedde informationen i 

berättande form som sedan blev en 

undervisande process från sjukvårdspersonalen 

under sjukhusvistelsen. Innan det var dags att 

för första gången skrivas ut från sjukhuset blev 

informationen åter i berättande form. 

Föräldrarna föredrog olika lär stilar för att öka 

sin kunskap om sjukdomen, de kände dock inte 

att vårdpersonalen gav kunskapen i deras 

preferenser, vårdpersonalen gjorde sällan den 

bedömningen om vad föräldrarna föredrog. 

Medelhög 

Schweitzer, R., 

Griffiths, M., & 

Yates P.(2012), 

Australien 

Att undersöka erfarenheter av föräldrar 

som har barn med en livshotande 

sjukdom.   

Kvalitativ 

 

11 föräldrar Semi-strukturerade 
intervjuer som spelades in.  
Tolkande fenomenologi. 
 

Föräldrarna upplever både negativa och 

positiva erfarenheter när de omvärderar syfte 

och meningen med livet. De försöker 

omdefiniera sig själva. Ofta när det gäller 

relationer, prioriteringar och optimism.  

Hög 

Soanes, L., 
Hargrave, D., 
Smith, L & Gibson, 
F. (2009), 
Storbritannien  
 

1. Att få en förståelse för barns och 

föräldrars uppfattning av nuvarande vård 

vid en London regional cancer enhet. 2. Att 

få en förståelse på deras syn av vård, både 

positiva erfarenheter och saker som måste 

ändras. 3. Att kartlägga barnets med 

hjärntumör och deras föräldrar behov från 

diagnos tills behandlingen avslutat. 

Kvalitativ 

longitudinell 

explorativ fall 

studie 

18 föräldrar 

och 10 barn 

Semistrukturerade 
intervjuer till föräldrar. 
Analys enligt Ritchie och 
Spencer. Femstegsprocess; 
införande av data, 
identifierande 
en tematisk ram, 
indexering och 
kartläggning, kartläggning 
och tolkning. 

Föräldrarna upplever att ta emot och söka 

information som utmatning. De upplever 

psykisk påfrestning tillföljd av sömn löshet och 

stress. Familjens ekonomi försämrade efter 

cancerdiagnos. Föräldrarna hade ett nytt 

perspektiv på livet. 

Hög 



 
 

 

Van Schoors, M., 

De Mol, J., Morren, 

H., Verhofstadt, L-

L., Goubert,L., 

&Van-Parys, H. 

(2018), 

Belgien 

Att utforska familjens funktion 

förändringar efter en barncancer diagnos.  

Kvalitativ  

Explorativ 

20 föräldrar 
och 10 barn 

Individuella intervjuer med 
öppna frågor som spelas in.  
Tolkande fenomenologi 

Cancerdiagnos för familjen närmare varandra. 
Föräldrarna upplever skuldkänslor när barnets 
behandling är intensiva.  Stöd från familjen är 
enormt viktigt för att kunna hantera 
situationen.  

Medelhög 

Ångström-
Brännström, C., 
Norberg, A., 
Sandberg, G., 
Söderberg, A & 
Dahlqvist, V.  
(2010) ,Sverige 
 

Att beskriva föräldrars berättelser om vad 
de anser är tröstande när de har ett 
cancersjukt barn. 
 

Kvalitativ 9 föräldrar  Semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in.   
Innehållsanalys 
 

Föräldrarna upplever tröst genom att ha sitt 
barn nära, barnets styrka, känna sig hemma på 
sjukhuset, att vara en familj och få stöd från 
omgivningen. Tröst bidrar till att de upplever 
ett hopp om att barnet kommer blir friskt igen 
och överleva.  

Hög 
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