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Abstrakt 

Introduktion: Att få ett besked om att sitt barn har drabbats av cancer är ett förödande besked för hela 

familjen. Därför behöver sjukvården se till hela familjens behov och ge dem stöd och hjälp för att 

kunna hantera situationen. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva föräldrarnas upplevelse 

och reaktion när deras barn får en cancerdiagnos samt vilka strategier de använder sig av för att 

hantera det. Metod: I denna litteraturstudie ingår 14 stycken artiklar varav 12 stycken är kvalitativa 

och 2 stycken är kvantitativa som granskades och sammanställdes. Resultat: Föräldrarna reagerade på 

diagnosen med stor sorg, rädsla och ångest. De beskrev en stor känslomässig stress och förnekelse. 

Stöd var viktigt för föräldrarna och det kunde vara från familj, vänner, sjukvårdspersonal och föräldrar 

som är i samma situation. Föräldrarna beskrev också olika strategier som de använde sig av för att 

hantera situationen, det kunde vara allt från att hålla en positiv attityd till att ta en mycket aktiv roll i 

barnets vård och tillstånd. Diskussion: Den rädsla, oro och sorg som uppstår hos föräldrarna ger 

upphov till lidande för dem. Detta lidande är ingenting som kan elimineras utan är något som 

sjukvården bör försöka lindra och hjälpa föräldrarna igenom. Genom att finnas till hands och 

tillgodose deras behov på bästa sätt så kan sjukvården underlätta för föräldrarna i en svår situation. 

Slutsats: Med denna litteraturöversikt kan sjukvården lättare sätta sig in i föräldrarnas tankar och 

känslor utifrån deras perspektiv när deras barn drabbas utav cancer. Därför kan sjukvården möta 

föräldrarnas behov och därmed lättare hjälpa dem hantera situationen.  
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Introduktion 
 

Enligt Barncancerfonden drabbas cirka 300 barn i Sverige per år av någon form av cancer 

men med dagens behandlingsmetoder överlever cirka tre fjärdedelar av barnen. De vanligaste 

cancerformerna hos barn är leukemi och hjärntumör som tillsammans står för hälften av alla 

diagnoser. Cancer uppstår när en felprogrammering i en cells DNA-molekyl sker och cellen 

börjar dela sig ohämmat, det leder till att en tumör skapas. Behandlingsmetoden för cancer 

beror på vart själva tumören sitter, de behandlingsmetoder som oftast används är en 

kombination av cytostatikabehandling, strålbehandling och kirurgiska ingrepp 

(Barncancerfonden, 2013).  

 

Diagnosen innebär en stor traumatisk upplevelse för både barnet och familjen runt omkring. 

Föräldrarna känner ofta stor sorg, ångest, rädsla och skuld. Samtidigt som föräldrarna måste ta 

hänsyn till barnets reaktion behöver de också hantera sin egen vilket kan vara väldigt svårt 

och kan påverka deras psykiska hälsa negativt. Det har också visat sig att föräldrarnas 

oförmåga att hantera situationen kan föras över på barnet vilket leder till en försämrad 

förmåga för barnet att hantera sin situation (Peek & Melnyk, 2010).  

 

Joyce Travelbee beskriver i sin omvårdnadsteori hur smärta är en oundviklig del i en 

människas liv och att det därför är sjuksköterskans roll att hjälpa den sjuke och den lidande 

igenom denna smärta för att då skapa en erfarenhet och mening i lidandet som har varit. Joyce 

beskriver hur: 

”Omvårdnad är en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan hjälper en 

individ, en familj eller ett samhälle att förebygga eller bemästra erfarenheter av sjukdom och 

lidande, och vid behov finna en mening i dessa erfarenheter – Travelbee (1971, s 7.). 

 

Travelbee skriver också om hur viktigt det är att sjuksköterskan upprätthåller hoppet hos de 

lidande personerna för att de då blir enklare för dem att hantera lidandet på ett bättre sätt än 

vad de annars skulle ha gjort (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug & Wallgren, 2006, s.27-29). 

 

När någon drabbas av svår sjukdom försöker både patienten och dess närstående få kontroll 

över situationen och de funderar ofta på hur och varför de kunde drabba just dem. Att ha en 

svårt sjuk eller döende närstående har en stor påverkan på personerna och det uppstår mycket 

känslor som oro, sorg och också depression och utmattning. Det ansvar som uppstår med den 
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sjukes situation kan tynga mycket på dess närstående och skapa rollförändringar inom 

familjen som kan vara svåra att hantera (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 147-153).  

När en person får ett svårt besked är denne ofta oförberedd och ovetandes om vad det handlar 

om även om det kan ha funnits funderingar kring det redan innan. När beskedet väl ges har 

personen ofta ingen chans att förändra eller påverka innehållet och detta kan, om beskedet är 

jobbigt och oönskat, leda till att en psykisk kris uppstår (Carlander, 2010, s.11-16).  

När någon går in i en kris innebär det att den personens tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt inte räcker för att personen ska kunna hantera den situation som har uppstått. Att 

inte kunna kontrollera situationen kan skapa ett kristillstånd då de yttre påfrestningarna hotar 

personens grundläggande trygghet och tillfredsställelse. När en person drabbas av en sjukdom 

är detta något som kan ske även för de närstående och det är därför viktigt att stödja hela 

familjen i dessa situationer (Cullberg, 2006, s, 19-21). 

 

Vid en psykisk kris känner personen ofta sig övergiven och ensam, det är inte heller ovanligt 

att det skapar en kaosreaktion där stark ångest och panik är vanliga känslor. Med en sådan 

reaktion skakas personens grunderfarenheter och uppfattningar om. (Cullberg, 2006, s.141-

154). Här är det viktigt att sjukvården ger tydlig och adekvat information till alla inblandade 

och att informationen är anpassad till individernas förmåga att ta in den. Det är också viktigt 

att sjukvården bedömer om det finns en risk för att även de närstående till patienten kommer 

kunna drabbas av ohälsa på grund av de påfrestningar som den sjukes tillstånd kan orsaka. 

Därför behöver sjukvården stödja dessa personer så mycket som möjligt för att de ska kunna 

hantera situationen på bästa sätt (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 147-153).  

 

Det är viktigt att sjukvården runtom den sjuke patienten också uppmärksammar att 

familjemedlemmarna till den sjuke kan gå igenom stora påfrestningar under patientens 

sjukperiod. Det kan också vara vanligt att familjen sätter patientens behov och önskningar i 

första hand för att då glömma bort sina egna grundläggande behov (Kirkevold & Stromsnes-

Ekern, 2001, s.60-61). För att bemöta dessa familjemedlemmar behöver sjukvården involvera 

hela familjen och ge dem uppmärksamhet och stöd (Kirkevold & Stromsnes-Ekern, 2001, 

s.231). När ett barn drabbas av cancer beskriver föräldrarna hur de lider av att se sitt barn gå 

igenom den smärta, oro och rädsla som sjukdomen för med sig, något som är väldigt 

stressande för alla inblandade. Barnets negativa känslor förs ofta över på föräldrarnas känslor 

vilket kan skapa en väldigt svår situation för föräldrarna (Enskär, Hamrin, Carlsson & Von 

Essen, 2011).  
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Att få beskedet att sitt barn är allvarligt sjukt är förödande för föräldrarna och de behöver 

mycket stöd och hjälp för att ta sig igenom den första jobbiga tiden. Anledningen till att denna 

studie behövs är för att fördjupa sig i hur föräldrarna upplever den här tiden samt vilken form 

av stöd föräldrarna behöver och hur de själva tar sig igenom den svåra tiden med hjälp av sina 

egna resurser.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva föräldrarnas upplevelse och reaktion när 

deras barn får aktiv cancerbehandling och vilka strategier de använde sig av för att hantera 

det.  

Metod 

Den metod som har valts för denna studie är en litteraturöversikt som innebär att man genom 

en granskning av litteratur skaffar sig en överblick av vad man vet inom ett ämne. Syftet med 

en litteraturstudie är att sammanställa litteratur som finns inom det studerade ämnet 

(Backman, 2008, s.71-72). De artiklar som har involverats i denna litteraturöversikt har 

studerats och kvaliteten på artiklarna har kritiskt granskats för att sedan sammanställas i ett 

resultat. Granskningsmall finns i Bilaga 3.  

Inklusion- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för de bearbetade artiklarna var att de ska innehålla information om 

barncancer och föräldrars upplevelse och reaktion vid aktiv cancerbehandling. Artiklarna ska 

också vara skrivna på det engelska språket, vara originalartiklar och vetenskapligt granskade. 

De ska också vara etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Exklusionskriterierna 

för studien var de artiklar som handlade om föräldrar vars barn behandlades med palliativ 

vård, hade fått ett återfall samt föräldrar vars barn hade gått bort. Artiklar som handlade om 

andra närstående till barnet exkluderades också då författaren enbart ville fånga föräldrarnas 

upplevelse. Artiklar som är skrivna på annat språk än engelska, de som ej är etiskt granskade 

och godkända av en etisk kommitté samt de som bedöms hålla en låg kvalitet exkluderades.  
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Litteratursökning 
Litteratursökningen har gjorts i databaserna Cinahl, Pubmed samt Psycinfo.  

De huvudsökord som har används är childhood cancer, parental coping och cancer diagnosis, 

vilket gav ett stort antal artiklar. För att smalna av sökningen och vinkla sökresultatet mer mot 

studiens syfte användes tilläggsord som crisis, experience, parents och family nursing. 

Översikt över databassökningarna finns i Bilaga 1.  

 

Urval och bearbetning 

Litteratursökningen börjades med att alla titlarna i sökningarna lästes, sedan plockades de 

artiklar med relevanta titlar för studien ut. Studiernas abstrakt lästes och det gjordes då 

ytterligare ett urval, stämde abstrakten överens med studiens syfte gick artiklarna vidare för 

ytterligare granskning. Det framkom 30 artiklar som lästes i sin helhet, de bedömdes enligt 

SBU/SFF (1994, s 43) kvalitetsbedömning som finns som Bilaga 2. Motsvarade artiklarna 

studiens syfte samt att de höll medel eller hög kvalitet valdes de till att vara med i studien. 

Det var 14 artiklar som inkluderades i studien och översikt över dessa finns i bilaga 4.  

Analys 
De utvalda artiklarna lästes igenom i sin helhet med ett öppet sinne flera gånger för att 

försöka skapa en grundläggande förståelse för artikeln och se till dess helhet. Sedan 

studerades deras resultat för att hitta mönster och teman i texten som sedan bearbetades ihop 

till kategorier. Kategorierna som framkom var ”Föräldrarnas reaktion när de fick veta att det 

var cancer”, ”Behov av stöd”, ”Föräldrarnas strategier för att hantera situationen” samt 

”Skillnader mellan mammor och pappor”.  

Etiskt övervägande 

Det ansågs inte nödvändigt att en etisk kommitté skulle granska denna studie, däremot har 

författaren använt sig av ett etiskt övervägande och alla artiklar som har använts i studien är 

etiskt granskade och godkända av en etisk kommitté. Dessutom har artiklarna från studiens 

resultat granskats och bearbetas utifrån ett etiskt tankesätt för att då läses igenom flera gånger 

och detta för att finna artikelns grundläggande mening och på så sätt kunna återge dessa så 

korrekt som möjligt.  
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Resultat 
Resultatet innefattar 14 st artiklar varav 12 stycken var kvalitativa och 2 stycken var 

kvantitativa. Artiklarna var skrivna i Australien, Canada, England, Jordanien, Kina, 

Nederländerna, Sverige, Taiwan och USA. De kategorier som framkom under analysen var 

”Föräldrarnas reaktion när de fick veta att det var cancer, behov av stöd, föräldrarnas 

strategier för att hantera situationen och skillnader mellan mammor och pappor”.  

Föräldrarnas reaktion när de fick veta att det var cancer 

När föräldrarna först började märka att det var något som inte stämde med deras barn var det 

vanligt att de i början inte tog symtomen på allvar utan trodde att det var en mindre infektion 

som skulle gå över efter ett tag. De kände också att de inte ville överreagera över barnets 

symtom och riskera att sjukvården inte tog dem för att överbeskydda sitt barn. Därför hade 

föräldrarna en vänteperiod där de väntade för att se om symtomen gick över. 

När de väl tog kontakt med sjukvården var det många föräldrar som var nöjda med den hjälp 

de fick men de var också flera som inte kände att sjukvården tog dem på allvar och att det var 

sjukvårdens fel att diagnosticeringen dröjde. Detta gjorde också att föräldrarna fick strida för 

att deras barn skulle gå rätt hjälp (Dixon-Woods, Findlay, Young & Heney, 2001). De 

föräldrar som inte kände att sjukvården tog dem på allvar och fick kämpa för att få hjälp 

kände oftast en lättnad när diagnosen kom då de i alla fall visste vad det var som var fel och 

att de nu kunde fokusera på sjukdomen och dess behandling (Young, Dixon-Woods, Findlay 

& Heney, 2002).  

 

Föräldrarna beskrev deras barns cancerdiagnos som den mest förkrossande upplevelsen i 

deras liv, då de blev konfronterade med tanken på att deras barn kunde komma att dö 

(Dongen-Melman, Van Zuuren & Verhulst, 1997). För många föräldrar innebar diagnosen 

stor rädsla och chock, de flesta hade tidigare inte en tanke på att de kunde vara något så 

allvarligt (Mcgrath, Paton & Huff, 2004). I samband med diagnosen beskriver föräldrarna en 

intensiv känslomässig stress, de flesta ville inte tro på det och hade mycket tankar kring hur 

detta kunde hända dem (Forinder & Norberg, 2009). Flera av dessa föräldrar kände skuld över 

att om de hade agerat ännu snabbare hade diagnosen kanske kommit snabbare och barnets 

förutsättningar hade förbättrats (Dixon-Woods et al. 2001). 

Många kände också skuld över att deras barn hade blivit sjukt och undrade om det var deras 

gener som hade gjort att barnet hade fått sjukdomen eller om de hade kunnat förhindra det. De 

grät mycket, några beskrev hur de blev mållösa och inte kunde sätta sina tankar i ord, de 
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kände sig avtrubbade från omvärlden och de hoppades på att de skulle vakna upp ur 

mardrömmen de hamnat i (Mcgrath et al. 2004). Sorgen som uppkom var ofta okontrollerbar 

och var något som framkallade stor ångest hos föräldrarna och de kände att de var tvungna att 

offra hela sin normala vardag när deras barn blev sjukt och det enda som kunde ställa allt till 

rätta var att barnet tillfrisknade och de kunde återgå till sina vanliga vanor. Diagnosen ledde 

också till en rad fysiska bekymmer som sömnproblem och stark ångest (Al-Gamal & Long, 

2010). Några utav föräldrarna beskrev hur de fick känslomässiga sammanbrott när de inte 

längre orkade hantera situationen, efter dessa sammanbrott var det vanligt att de kände skuld 

över att de svek sitt barn och att de inte orkade hålla modet uppe. Det hände även att dessa 

föräldrar senare blev diagnosticerade med depression och i vissa fall förekom det även 

suicidtankar (Miedema, Hamilton, Pierrette, Easley & Matthews, 2010). Förnekelse var en 

vanlig reaktion när de fick diagnosen, de kunde inte acceptera allvaret i vad sjukdomen 

innebar, speciellt inte när det var föräldrarnas enda barn. Det var vanligt att de ifrågasatte 

diagnosen och hade svårt att bemöta verkligheten. Många av föräldrarna oroade sig också 

över osäkerheten i barnets sjukdom, eventuella komplikationer och bieffekter av barnets 

behandling och hur framtiden skulle se ut. Efter en tid kom föräldrarna att acceptera att 

barnets diagnos inte skulle förändras och kunde acceptera situationen (Wong & Chan, 2004).  

 

Föräldrarnas behov av stöd 

Emotionella stöd var väldigt viktigt för föräldrarna, det kunde komma från familj och vänner, 

andra föräldrar i samma situation men också från sjukvårdspersonalen (Patterson, Holm & 

Gurney, 2003). Den känslomässiga styrkan i sin partner kunde vara till stor hjälp då de kunde 

ta över varandras roller när den ena inte klarade av att hålla fasaden uppe eller om den ena 

förälderns psykiska hälsa försämrades. Då ställde partnern upp och tog tillfälligt över de 

uppgifter som kommer med barnets sjukdom. Det här kunde också skapa problem då den 

partner som fick ta den stödjande rollen kunde känna sig ensam i sin kamp och själv inte få 

tillräckligt med stöd från sin partner (Dongen- Melman et al. 1997).  

Föräldrarna beskrev hur sjukvården var noga med att dra in hela familjen i samband med 

diagnosen för att ge alla så mycket information som möjligt och ge dem en chans att ta sig 

igenom den första chocken och sorgen. Det gjorde att tilliten till sjukvården ökade och det 

blev lättare för föräldrarna att hantera situationen bättre och gjorde att den första 

chockreaktionen inte varade lika länge (McGrath, Paton & Huff, 2005).  
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Att få stöd från andra föräldrar i samma situation var väldigt viktigt för föräldrarna i synnerhet 

i ett tidigt stadium av barnets sjukdom (Wong & Chan, 2004). Att vara med andra föräldrar 

som går igenom samma sak och att deras barn går igenom samma behandlingar och 

svårigheter gör att de kan dela erfarenheter och stödja varandra (McGrath et al. 2005). Detta 

stöd kunde vara bra men också väldigt stressigt när de andra föräldrarna och deras barn går 

igenom något svårt eller om ett annat barn i deras närhet går bort. Det gjorde att föräldrarna 

blev rädda över att de kanske kunde hända deras barn men också skuld över att de fortfarande 

hade ett levande barn medan de andra föräldrarna inte hade det (Patterson et al, 2003). Många 

känner sig isolerade från omvärlden när deras barn får en cancerdiagnos. Bra stöd spelar stor 

roll för att komma ur isoleringen och bidrar till att hitta andra positiva tankar och möjligheter. 

Det underlättar mycket att tala med familjemedlemmar och vänner, men också de praktiska 

sakerna som att få hjälp med matlagning eller med bilen var till stor hjälp för familjerna 

(Nicholas et al. 2008).   

Behovet av stöd kunde också skapa konflikter mellan familjen och personer runtomkring, 

antingen för att föräldrarna inte kände att de fick nog med stöd från deras närstående eller för 

att de tyckte det var ansträngande att ha människor runt sig som ständigt ville ha information 

om barnets tillstånd. Stödet kunde bli för mycket för familjen som tyckte det blev för stressigt 

att ständigt berätta och prata om barnets sjukdom (Patterson et al. 2003).   

 

Föräldrarnas strategier för att hantera situationen 
Enligt Pattersson et al. (2003) finns det tre hanteringsstrategigrupper: värderingsfokuserade, 

problemfokuserade och känslofokuserade. Värderingsfokuserade handlar om det sätt som 

personen ser på den stressen eller omständighet som den upplever. Hos föräldrar med ett barn 

med en cancerdiagnos var den strategi som användes mest positivt tänkande, där föräldrarna 

försökte hålla hoppet uppe och tänka positivt. De jämförde sig också med andra situationer 

som var värre för att då tänka att de hade tur som inte hade det värre. Det var också vanligt att 

man sökte sig till sin religiösa tro vilket hjälpte föräldrarna att hitta en djupare förståelse för 

varför detta hände dem och gjorde det enklare för dem att ta sig igenom den svåra situationen. 

Det gjorde det också lättare för föräldrarna att få utlopp för sin rädsla och ilska (Nicholas et 

al. 2008). Många föräldrar hanterade också situationen genom att förbereda sig på det värsta, 

genom att göra det försökte de förhindra att de blev ställda av framtida dåliga besked. 

Beskedet om barnets diagnos överrumplade dem så mycket att de behövde förbereda sig för 
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alla eventuella dåliga besked som kan komma efteråt, om de alltid tänkte på värsta tänkbara 

scenario skulle inte informationen kännas lika jobbig sedan och de skulle må lite bättre.  

Flera utav föräldrarna valde att undvika eller fly från svårhanterade känslor för att skydda sig 

själv, genom att förneka sina känslor eller undvika att tänka på dem. Detta kan i vissa fall vara 

positivt då de istället för att tänka så mycket på framtiden så kunde de istället fokusera på 

vardagliga saker. Dock så kan det också vara negativt då föräldrarna inte hinner förbereda sig 

mentalt och samla styrka inför framtiden (Miedema et al. 2010). 

Den andra strategigruppen är problemfokuserade strategier där man agerar för att lösa stressen 

(Patterson et al, 2003). En av dessa strategier är att föräldrarna helt sätter sig in i barnets vård 

och behandling. Genom att alltid vara närvarande, observera barnets värden och behandlingar 

samt lära sig det medicinska språket kopplat till barnets behandling hjälper det föräldrarna att 

inte längre vara passiv utan ta en mer aktiv roll i sitt barns sjukdom (Schweitzer, Griffiths & 

Yates, 2011). Flera av föräldrarna sökte så mycket information om barnets sjukdom som 

möjligt både från sjukvården men också genom Internet och andra litteraturkällor. Många 

antecknade allt läkarna sade och alla provresultat som kom och höll informationen nära sig 

utifall de skulle komma att behöva det (Holm, Patterson & Gurney, 2003). Den här 

informationen de fick fram använde de sig av när det var dags att ta svåra beslut angående sitt 

barns sjukvård och behandling (Wong & Chan, 2005). Det var många föräldrar som kände sig 

tvungna att agera som barnets försvarare och tog medvetet en roll i teamet kring barnet. Det 

var föräldrarna som såg till att alla barnets behov blev tillfredsställda då de kände barnet bäst 

och kunde därför bäst känna av vad barnet behövde (Holm et al. 2003).  

För flera av föräldrarna var det också viktigt att upprätthålla en hälsosam livsstil med att vara 

aktiv och positiv vilket gav dem en känsla av att ha kontroll över situationen och hjälpte dem 

att trycka undan oron (Nichols et al. 2008). Det fanns också föräldrar som försökte fly 

situationen och sina känslor genom att använda sig utav alkohol eller andra substanser, det för 

att försöka hantera stressen som barnets diagnos och behandling innebär (Miedema et al. 

2008). Känslofokuserade strategier använder man sig av när man vill reglera överväldigande 

känslor, det kan göras genom att använda sig av humor och lägga upp små delmål eller fira de 

små framsteg som barnet gör i sin behandling. Det gör också att man gör upplevelsen till 

någonting positivt för barnet och familjen (Patterson et al. 2003). 

Det var också vanligt att de försökte skapa ett sådant normalt familjeliv som möjligt genom 

att till exempel åka bort en helg då familjen får leva ett normalt familjeliv för en kort stund 

och få skapa en glädjande stund för sitt barn även om det bara blev för en kortare tid 

(Miedema et al. 2008). Då familjerna spenderar mycket tid på sjukhuset efter att barnet har 
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fått sin diagnos bidrar det till att familjens vardagliga liv och sysslor försvinner, föräldrarna 

beskrev hur deras prioriteringar förändrades från vardagliga bekymmer till att bara fokusera 

på att överleva dagen. Därför kunde det vara viktigt för föräldrarna att få göra vardagliga 

sysslor som att laga mat tillsammans med familjen för att få en känsla av samhörighet med 

familjen (Mcgrath et al, 2005). Det var också flera som beskrev hur gråt hjälpte dem att få ut 

sina känslor (Patterson et al. 2003). 

 

Skillnader mellan mammor och pappor 
Även fast båda föräldrarna upplevde en hög grad av ångest, depression och stress när deras 

barn drabbas av en cancerdiagnos så visade studier att mödrar upplevde en högre grad av 

dessa symtom än vad fädrar gjorde (Yeh, 2002). Med några undantag var det mest mödrar 

som bodde på avdelningen med barnet medan fadern stannade hemma och tog hand om de 

vardagliga sakerna som fortfarande behövde göras (Young et al. 2002). Då mödrarna slutade 

att arbeta för att kunna ta hand om sitt barn på bästa sätt så kunde det resultera i att familjen 

förlorade en inkomst de tidigare hade haft vilket gjorde att de kunde få ekonomiska 

bekymmer. Då gick ofta fadern i familjen fram och tog på sig rollen som familjens enda 

försörjare. Fadern kände också en press att ta hand om och skydda sin familj från svåra 

situationer och de kände ofta att de hade förlorat sin roll som familjens beskyddare. De kände 

hopplöshet och sorg över att de inte kunde skydda sitt barn och de beskrev hur deras självbild 

som den starka i familjen skakades om. De beskrev också hur de kände att de var en dålig 

förebild som far då de inte kunde ta hand om deras barn (Nichols et al. 2008). Även fast båda 

föräldrarna oftast var väldigt involverade i sitt barns vård visade det sig att fäderna hade annat 

sätt att hantera sina känslor än mödrarna, de var mer reserverade och uttryckte inte sina 

känslor på samma utåtriktade sätt som mödrarna kunde göra. De använde sig också av fysisk 

aktivitet mer för att få ut sina känslor (McGrath et al. 2005). 

 

Diskussion 
Den här litteraturöversiktens syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelse och reaktion när 

deras barn drabbas av en cancerdiagnos och vilka strategier de använde sig av för att hantera 

situationen. Resultatet visade att föräldrarna reagerade med chock, sorg och förnekelse i 

samband med att deras barn fick diagnosen och de beskrev det som den mest förkrossande 

upplevelsen de hade varit med om. De beskrev vikten av ett bra stöd under den här tiden. Det 
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stödet kom främst från familj och vänner men också sjukvårdspersonal och föräldrar till andra 

barn med cancer. Alla föräldrar använde sig av någon form av strategi för att hantera 

situationen och de mest använda var att hålla en positiv attityd och hålla hoppet uppe och att 

delta aktivt i sitt barns situation genom att sätta in sig i barnets vård och bli en medlem i 

vårdteamet kring barnet.  

 

Resultatdiskussion 

I studiens resultat framkom det hur föräldrarna såg på tiden kring diagnosen som förkrossande 

och de genomgick känslor av chock, sorg och kraftig känslomässig stress. De känslor som 

framkom beskrevs som okontrollerbara och framkallade kraftig ångest hos föräldrarna. Detta 

styrks av Klassen, Raina, Reineking, Dix, Pritchard och O´Donnell (2007) som i sin studie 

beskriver hur den känslomässiga stressen hos föräldrarna är som störst vid tidpunkten då 

barnet får diagnosen och en kort tid därefter till skillnad från föräldrar med barn som har haft 

sjukdomen under en tid. Gibbins, Steinhart och Beinart (2012) beskriver också hur många 

föräldrar upplevde att perioden efter diagnosen var särskilt stressande eftersom de var helt 

oförberedda på att det skulle vara något så allvarligt och att de blev tvungna att konfrontera 

sjukdomen för att åter skapa kontroll över situationen. Eriksson (1994, s.86 -96) skriver om 

hur ensamhet, bekymmer, väntan och rädsla är saker som kan ge upphov till lidande och att 

sjukvården bör sträva efter att ta bort lidandet hos de drabbade och om det inte går bör de i 

alla fall försöka lindra det. Det kan göras genom att göra något för att underlätta för den 

lidande personen rent praktiskt eller att bara finnas i närheten och vara tillhands när personen 

behöver någon att samtala med eller dela sina tankar och upplevelser. Även Joyce Travelbees 

tankar om lidande stämmer in på detta då hon beskriver hur det inte går att eliminera smärta 

och lidande helt från människan men att personen som lider kan behöva hjälp att lindra detta 

lidande genom att behålla hoppet och tänka positivt (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006, 

s.27-29). Även om det inte går att eliminera lidandet så är det viktigt att personens lidande 

bekräftas för att därefter kunna försonas med sitt lidande och se på situationen på ett nytt sätt 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

I resultatet framkom det även hur viktig adekvat information var för att underlätta under 

chockprocessen och göra att föräldrarna får en djupare förståelse om barnets sjukdom som 

skapar en känsla av kontroll. Detta bestyrks av Gibbins et al. (2012) som beskriver hur 

föräldrarnas behov av information var som störst under perioder när föräldrarna kände störst 

ångest och stress. Björk, Wiebe och Hallström (2005) skriver också om hur föräldrarna sökte 
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sig till sjukvårdens personal för information och att det i den kaotiska situationen som 

föräldrarna befann sig i kunde vara svårt att ta in och förstå svaren de fick.  Freeman, O´Dell 

och Meola (2004) kom fram till att om föräldrarna kände att kommunikationen med 

sjukvården och barnets läkare var bristande eller att samtalet kring barnets prognos inte gick 

rätt till så ökade föräldrarnas psykiska stress kraftigt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763, § 2 a och b) ska sjukvården uppfylla kraven på en god vård till alla, den ska 

tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet i vården. Patienten ska få individuellt 

anpassad information om sitt hälsotillstånd och kan denna person av någon anledning inte ta 

till sig informationen kan den lämnas till en närstående till patienten. Även Socialstyrelsen 

(2009) skriver om hur den personen som får informationen måste få tid till att förstå och ta in 

den på rätt sätt. Det är också viktigt att sjukvårdspersonalen ständigt upprepar och förtydligar 

informationen under hela vårdtiden så förståelse och kunskap skapar förutsättningar för 

personen att vara delaktig och ha mer inflytande i vården.   

Resultatet visar också hur föräldrarna märkte att sjukvården drog med hela familjen i barnets 

vård och var noga med att involvera alla vilket Neil och Clarke (2010) bestyrker genom att 

beskriva om hur viktigt det är att sjukvården håller en familjecentrerad vård, framförallt inom 

barncancervården som är en väldigt känslig situation för alla inblandade. Där är det viktigt att 

ta till vara på hela familjens känslor och behov samt att hålla en god kommunikation som 

informerar och stärker hela familjen till att bli involverade i vården kring barnet. Det är också 

viktigt att barnet känner att dess familj är närvarande och involverade vilket underlättar även 

för barnet.  

 

Metoddiskussion 
 

De sökord som har används i litteratursökningen har varit mesh-termer som stämmer överens 

med studiens syfte vilket var att beskriva föräldrarnas upplevelse och reaktion när deras barn 

får en cancerdiagnos och vilka strategier de använde sig av för att hantera det. Vid 

databassökningarna i Cinahl, Pubmed och PsycInfo har också andra sökord lagts till för att 

precisera sökningarna mer mot studiens syfte. Den äldsta artikeln i studiens resultat var 

utgiven år 1997 vilket utgör en risk för att viss information i studien kan vara inaktuell dock 

så gjordes bedömningen att litteraturen var relevant och gav en djupare förståelse mot 

studiens syfte.  
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Enligt studiens exklusionskriterier ska alla artiklar vara skrivna på det engelska språket vilket 

gör att det kan finnas eventuella brister i översättningen av dessa artiklar. 

I litteraturöversikten har databassökningarna enbart riktats in på föräldrarnas upplevelser av 

deras barns cancerdiagnos och kan därmed inte beskriva hur andra närstående till barnet 

upplever denna situation samt att relevanta artiklar kan ha gått förlorade i sökningen då de 

enbart har riktats in sig på föräldrarna. Att studien har valt att beskriva föräldrarnas 

upplevelser och reaktioner är eftersom de i de flesta fall är de som står barnen närmast och har 

det övergripande ansvaret över barnets säkerhet och välmående. 

Denna litteraturöversikts resultat baseras främst på kvalitativa studier vilket anses vara en 

styrka då syftet med översikten var att beskriva hur föräldrarna upplevde den tid då deras barn 

fick sin cancerdiagnos. Att studierna var kvalitativa gör att det går djupare in på föräldrarnas 

levda erfarenheter och att det därmed går att beskriva deras upplevelser sanningsenligt.  

Artiklarna i studiens resultat utfördes i olika delar av världen vilket skapar möjligheten att 

resultatet i artiklarna skiljer sig åt på grund av bland annat kulturskillnader, olika ekonomiska 

förutsättningar och levnadsstandarder i de olika länderna.  

Slutsats 
 

Denna litteraturöversikts syfte var att beskriva föräldrarnas upplevelse när deras barn drabbas 

av en cancerdiagnos samt vilka strategier de använde sig av för att hantera den situationen. 

Därför har denna litteraturöversikt betydelse för sjukvården då den övergripande beskriver 

den händelse som föräldrarna går igenom utifrån deras eget perspektiv vilket kan underlätta 

för sjukvården i deras uppgift att stödja dessa personer igenom sitt lidande och sin svåra 

situation. Det är också viktigt att sjukvården är medveten om de strategier som föräldrarna 

kan använda sig av för att hantera situationen för att hjälpa dem igenom det och kunna finnas 

till hands när det behövs. Därför behövs det också mer forskning inom detta ämne för att 

konkret beskriva vad dessa föräldrar behöver samt hur sjukvården kan hjälpa dem i det första 

skedet efter diagnosen.   
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Bilaga 1 Översikt över databassökningarna 

 

Databas Datum Sökord Träffar Valda 

Cinahl 2013-01-30 Cancer 

diagnosis, crisis, 

experience 

15 0 

Cinahl 2013-01-30 Cancer 

diagnosis, 

Childhood 

cancer, parents 

170 4 

Cinahl  2013-01-30 Parental coping, 

childhood 

cancer, parents 

69 1 

PsycInfo 2013-02-04 Parental coping, 

experience, 

childhood 

cancer 

32 1 

Pubmed 2013-02-04 Cancer 

diagnosis, 

childhood 

cancer, parents 

548 0 

Pubmed 2013-02-04 

 

Cancer 

diagnosis, 

childhood 

cancer, 

experience, 

parents 

61 4 

Pubmed  2013-02-21 Cancer 

diagnosis, 

childhood 

26 4 
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cancer, parents, 

family nursing 

 

Bilaga 2 Kvalitetsbedömning enligt SBU/SSF nr 4 1999.  

 

Tabell 1a. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, 
studier med kvantitativ metod. 

 

 I= hög II= medel III= låg 

C 

Prospektiv randomiserad studie. Större väl 
planerad och genomförd multicenterstudie 
med adekvat beskrivning av protokoll, 
material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter 
tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 

- 

Randomiserad studie med för fåpatienter, och/eller 
för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall. 

P 
 Prospektiv studie utan randomisering. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter, adekvata statistiska metoder. 

- 
Litet antal patienter, brister i genomförande, 
tveksamma statistiska metoder. 

R 

Retrospektiv studie. Stort konsekutivt 
patientmaterial väl beskrivet och 
analyserat med adekvata statistiska metoder 
(t ex multivariantanalys, fall–kontrollmetodik 
etc). Lång uppföljningstid. 

- 

Begränsat patientmaterial otillräckligt beskrivet, 
alltför kort uppföljning eller inadekvata statistiska 
metoder. 

L 
Noggrann litteraturgenomgång, väl redovisat 
patientmaterial, ofta i tabellform. 
Väldokumenterat lärobokskapitel. 

- 
Redovisning utan källhänvisning och med 
ofullständigt under byggda slutsatser. 

 

Kvalitetskriterier för C, P, R och L enligt SBU [53, Kapitel 5 sidan 2]. 

 

Tabell 1b. Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, 
studier med kvalitativ metod. 

 

 
I= hög II= medel III= låg 

K 

Studie med kvalitativ metod. Väldefinierad 
frågeställning, relevant urval samt väl 
beskriven undersökningsgrupp och kontext. 
Metod och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 

- 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp förliten/otillräckligt 
beskriven metod/analys ej tillräckligt beskriven 
eller bristfällig resultatredovisning. 
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Bilaga 3 Granskningsmall 

 

Artikelgranskning  
(Inspirerad av Hellzén, Johanson & Pejlert för urval i SBU-rapport (1999). 

 

Artikel nr:………….   Granskare:………………………………………….. 

Författare:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………….. 

Titel:…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………….

.………………………………………… 

Årtal:……….. Tidskrift:…………………………………………………………… 

Land där studien utfördes: ……………………………………………………………………… 

Typ av studie:  Original         □        Review         □    Annan    □………………….. 

      Kvantitativ     □        Kvalitativ     □ 

Område:   

1…………………………………….   □ 

2……………………………………..   □ 

3……………………………………..   □ 

4……………………………………..   □ 
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Kvalitetsbedömning: Hög (I)  □ Medel  (II)  □ Låg (III)  □  

Kommentar:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………

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

Fortsatt bedömning:    Ja □     Nej □ 

Motivering:…………………………………………………………………………………….. 

 

KVALITETSBEDÖMNING 

Frågeställning/hypotes:………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………… 

 

Typ av studie 

Kvalitativ:        Deskriptiv                □             Intervention        □ 

                          Annan                       □........................................................................... 

Kvantitativ:      Retrospektiv           □         Prospektiv          □ 

                           Randomiserad          □             Kontrollerad       □ 

                           Intervention             □             Annan                 □................................... 
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Studiens omfattning:    Antal försökspersoner (N):………..       Bortfall (N) ……………… 

Tidpunkt för studiens genomförande?.........................................   Studiens längd……………  

Beaktas: Könsskillnader?     Ja □      Nej □            Åldersaspekter?    Ja  □    Nej □ 

 

Kvalitativa studier 

Tydlig avgränsning/Problemformulering?  Ja             Nej    

Är perspektiv/kontext presenterade?   Ja             Nej    

Finns ett etiskt resonemang?   Ja              Nej    

Urval relevant?    Ja              Nej    

Är försökspersonerna väl beskrivna?   Ja              Nej    

Är metoden tydligt beskriven?   Ja              Nej    

Kommunicerbarhet: Ges en klar bild av resultat?  Ja              Nej    

Giltighet: Är resultatet logiskt, begripligt, i   

överensstämmelse med verkligheten, fruktbar/nyttigt?  Ja              Nej     
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Kvantitativa studier 

Urval:     Förfarandet beskrivet Ja □ Nej □ 

               Representativt                           Ja □              Nej □ 

               Kontext  Ja □ Nej □ 

Bortfall:  Analysen beskriven Ja □ Nej □ 

                Storleken beskriven Ja □ Nej □ 

Interventionen beskriven  Ja □ Nej □ 

Adekvat statistisk metod  Ja □ Nej □ 

Vilken statistisk metod är använd? 

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

………………………………………….. 

Etiskt resonemang  Ja □ Nej □ 

Hur tillförlitligt är resultatet? 

Är instrumenten  -valida  Ja □ Nej □ 

                            -reliabla  Ja □ Nej □ 

 

Är resultatet generaliserbart? Ja □ Nej □ 
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Huvudfynd: 

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

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

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

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

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

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

… 

                                 Omarbetad utifrån SBU-granskningsmall Hellzén, O., & Pejlert, A .(1999) 
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Bilaga 4 Översikt över de inkluderande artiklarna 

 

Författare, 
Land, Årtal 

Studiens 
syfte/Frågeställ
ning 

Design, 
Intervention, 
Instrument 

Deltagare
/bortfall 

Huvudresultat Komment
arer 
gällande 
kvalitet 

Schweizer 
et.al 
Australien, 
2011 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheterna 
hos föräldrarna 
med ett barn 
med en 
livshotande 
sjukdom.  

Fenomenolo
gisk design 
 
Öppna, 
semistruktur
erade 
intervjuer 

Nio 
mammor  
Två 
pappor 

Föräldrarna reagerade på 
diagnosen på olika sätt, 
vanligast med chock, sorg 
och förnekelse.  
De hittade olika strategier 
för att handskas med 
situationen 
De beskrev att stödet 
utifrån var värdefullt.  

Av hög 
kvalitet. 

Wong & 
Chan, Kina, 
2005 

Syftet var att 
förstå hur 
föräldrarna 
upplever och 
hanterar 
situationen när 
deras barn blir 
diagnosticerad 
och behandlad 
för en 
cancerdiagnos. 

Fenomenolo
gisk design 
 
Kvalitativa 
intervjuer 
med öppen 
struktur 

Nio 
deltagare 
 
Åtta 
mammor  
En pappa 

Föräldrarna passerade 
genom flera olika stadier 
och sätt att hantera 
situationen.  
De fyra mest framträdande 
sätten var chock och 
förnekelse, att försöka 
hitta en mening, att 
konfrontera verkligheten 
och att hitta nya tankesätt.  

Av hög 
kvalitet.  

Al-Gamal & 
Long, 
Jordanien, 
2010 

De ville se om 
det var någon 
skillnad i den 
förväntade 
sorgen mellan 
föräldrar med 
ett barn nyligen 
diagnostiserad 
med cancer 
jämnfört med 
de som blev 
diagnostiserad 
för 6-12 
månader sedan.  

Kvantitativ 
studie 
 
Deskriptiv, 
jämförande 
design. 
 
Tvärsnittsstu
die. 
 
MM-CGI 
  

140 st 
deltagare 
70 st i 
varje 
grupp 
 
7 valde 
att inte 
medverka 

Resultatet visade föräldrar 
till barn nyligen 
diagnostiserad med cancer 
upplever en högre grad av 
förväntad sorg.  
 
Det visade också att den 
förväntade sorgen har en 
negativ inverkan på 
föräldrarna både hos de 
med nyligen 
diagnostiserade barn och 
de som hade fått 
diagnosen för 6-12 
månader sedan.  

Av hög 
kvalitet. 

Yeh, 2002, 
Taiwan 

Syftet var att 
undersöka 
könsskillnader 
mellan 
föräldrars stress 
när deras barn 
genomgår en 
cancerbehandli
ng. 
 

Stresskalan 
PSI/SF 
 
Symtomskala 
SCL-90R 

328 
medverka
nde 
 
354 valde 
att inte 
medverka 

Både mammor och pappor 
till nyligen diagnosticerade 
barn visade en högre grad 
av stress, depression och 
ångest än de föräldrar som 
hade fått nyheten tidigare.  

Av hög 
kvalitet. 
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Van 
Dongen-
Melman 
et.al, 1997, 
Nederländ
erna 

Syftet var att 
beskriva hur det 
var för 
föräldrarna att 
ha barn som har 
överlevt en 
cancerdiagnos.  

Kvalitativ 
studie 
 
Öppna 
intervjuer 

85 
familjer 
deltog 
 
2 valde 
att inte 
delta 

Efter behandlingen beskrev 
föräldrarna flera negativa 
förändringar, så som att de 
var mer känsliga mot 
stressande händelser, de 
hade tappat den 
avslappnade känslan de 
hade innan diagnosen och 
de kände sig mer sårbara.  
 
En annan stor negativ sak 
var ångesten och rädslan 
över både att sjukdomen 
skulle komma tillbaka men 
också de eventuella fysiska 
biverkningar som 
behandlingen kunde ge.  

Av medel 
kvalitet.  

McGrath 
et.al, 2005, 
Australien 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
upplevelsen av 
behandlingen 
utifrån 
föräldrarnas, 
barnens och 
syskonens 
perspektiv.  

Kvalitativ 
studie 
 
Longitudinell 
studie 
 
Fenomenolo
gisk design 
 
 

8 
personer 
deltog 

Acceptans var något som 
kom senare under 
behandlingen av 
sjukdomen. Under stadiet 
när diagnosen satts var 
föräldrarna i chock och 
kände stor sorg. Efter en 
tid kunde de börja 
acceptera situationen som 
den var.  
 
Föräldrarna beskrev att 
adekvat information 
hjälpte dem att fortare 
acceptera situationen.  
 

Av hög 
kvalitet.  

Dixon-
Woods 
et.al, 2001, 
England 

Syftet var att 
beskriva hur 
föräldrarna 
upplevde 
processen från 
symtomdebut 
till diagnos, hur 
det har påverkat 
dem. 

Kvalitativ 
studie 
 
Öppna 
intervjuer 
 

20 
familjen 
deltog 
 
1 familj 
valde att 
inte delta 

Föräldrarna beskrev att det 
ibland kunde vara svårt att 
få sjukvården att förstå 
föräldrarnas oro och att 
det ibland var svårt att tas 
på allvar.  
 
Föräldrarna kände också 
att de var tvungna att 
strida mot sjukvården för 
att få rätt hjälp.  
 
 
 
 
 

Av hög 
kvalitet 
 
 
.  
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Young et 
al. 2002, 
Storbritann
ien  

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheterna 
hos mödrar som 
lever med ett 
barn med 
cancer. 

Kvalitativ 
studie 
 
Grounded 
theorydesign 
 
Semistruktur
erade 
intervjuer 

20 st 
mödrar 
till barn 
med 
cancer. 

Med några undantag var 
det mest mödrarna som 
bodde på avdelningen med 
barnet och hade hand om 
de vardagliga sysslorna 
kring barnet.  
 
Då mödrarna tog hand om 
deras barn blev det svårt 
för dem att tillgodose 
deras egna behov. Ibland 
kunde de längta efter 
utrymme för dem själva 
och få en paus från vården 
kring sitt barn. 
 
 
 

Av hög 
kvalitet.  

Patterson, 
Holm & 
Gurney, 
2004, USA 

Syftet var att 
undersöka vilka 
aspekter av 
barnets 
cancerdiagnos, 
behandling och 
återhämtning 
känner 
föräldrarna är 
särskilt svårt för 
familjen och vad 
anser 
föräldrarna vara 
särskilt 
hjälpsamt för 
deras familj när 
de ska hantera 
cancerupplevels
en.  

Kvalitativ 
studie 
 
FAAR-
modellen 
 
 
Fokusgruppsi
ntervjuer 

26 barn 
som har 
gått 
igenom 
en 
cancersju
kdom 
 
52 
föräldrar 

Föräldrarna tyckte också 
att de kunde få bra stöd 
från andra föräldrar i 
samma situation men att 
det kunde komma att bli 
väldigt stressigt när de 
andra föräldrarna och 
deras barn går igenom 
något svårt eller om ett 
annat barn i deras närhet 
går bort. 
 
De beskrev flera olika 
hanteringsstrategier som 
föräldrarna upprättade, det 
kunde vara att vara positiv 
och försöka hålla hoppet 
uppe, vissa hjälptes genom 
sin religiösa tro. 
Föräldrarna sökte också 
mycket information om 
barnets sjukdom och 
behandling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av hög 
kvalitet.  
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Nicholas et 
al. 2008, 
Canada 

Syftet var att 
identifiera 
fäders 
erfarenheter då 
deras barn har 
cancer och 
utforska deras 
uppfattning om 
papparollen 
jämtemot 
barnens 
cancerdiagnos.  

Kvalitativ 
studie 
 
Grounded 
theory 
 
Teoretiskt 
urval 
 
Semi-
strukturerad
e intervjuer 

16 pappor Papporna beskrev deras 
barns cancerdiagnos som 
något förödande för hela 
familjen.  
Papporna reagerade med 
stor rädsla och sorg och 
kände stor oro för vad som 
skulle hända med sitt barn.  
Det kunde också få dem att 
tvivla på sin egen roll i 
familjen då de inte kunde 
skydda sitt barn från att få 
sjukdomen vilket de ansåg 
vara dess uppgift.  

Av hög 
kvalitet.  

 

Holm, 
Pattersson 
& Gurney, 
2003, USA 

Syftet var att 
utforska 
föräldrars 
beskrivningar 
om deras 
medverkande i 
den medicinska 
vården av deras 
barn med 
cancer.  

Kvalitativ 
studie 
 
Fokusgruppsi
ntervjuer 
 
Innehållsanal
ys 

45 
föräldrar 

Föräldrarna intog rollen 
som försvarare för sina 
barn då de blev sjuka det 
för att kunna se till att alla 
barnets eventuella behov 
blev tillfredsställda. 
Föräldrarna kunde tycka 
det vara svårt att svara för 
deras barns behov då de 
inte kunde det medicinska 
språket och inte hade nog 
kunskap om sjukdomen 
och dess behandlingar. 

Av hög 
kvalitet.  

Forinder & 
Norberg, 
2009, 
Sverige 

Syftet var att 
undersöka de 
existentiella 
problem hos 
föräldrar med 
barn som har 
behandlats för 
en hjärntumör.  

Fenomenolo
gisk design 
 
Kvalitativ 
studie 
 
Stickprovsur
val 
 
Öppna 
intervjuer 

7 mödrar  
 
4 fäder 

Föräldrarna upplevde 
intensiv känslomässig 
stress i samband med 
diagnosen, de beskrev 
känslor som rädsla, oro och 
kaos.  
 
En tid efter diagnosen 
kände föräldrarna sig 
fortfarande oroliga och 
rädda över att deras barn 
kunde få ett återfall eller 
lida av komplikationer efter 
behandlingarna.  
 
 
 
 
 
 
 

Av hög 
kvalitet. 
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Miedema 
et al. 2008, 
Canada 

Syftet var att 
kvalitativt 
bedöma 
hanteringsstrate
gier hos 
föräldrar som 
har ett barn 
med cancer.  

Kvalitativ 
studie 
 
Öppna 
intervjuer 
 
Grounded 
theory 
 
FAAR-
modellen 

28 
deltagare 

Att vara positiv och behålla 
hoppet är en viktig strategi 
för att hantera situationen. 
Genom att jämföra med 
andra situationer som är 
värre än det som de går 
igenom nu kan hjälpa till 
att hålla dem positiva.  
 
En strategi som många 
föräldrar använde sig av 
var att förbereda sig på det 
värsta, i och med det så 
försökte föräldrarna 
förhindra att de blev 
ställda av framtida dåliga 
besked. 
 

Av hög 
kvalitet. 

McGrath, 
Paton & 
Huff, 2004, 
Australien  

Syftet var att 
utforska 
upplevelsen av 
behandlingen 
utifrån barnets, 
föräldrarna och 
syskonens 
perspektiv. 

Kvalitativ 
studie 
 
Fenomenolo
gisk design 
 
Öppna 
intervjuer 

8 
deltagare 
 
Tre 
mödrar, 
en far, ett 
syskon 
och tre 
barn 

Vid diagnosen kände 
föräldrarna att det var 
svårt att vara tvungna att 
lämna hemmet snabbt för 
att påbörja barnets 
behandling då de inte 
visste vart de skulle vara 
och hur länge de skulle 
behöva vara borta från 
hemmet. Praktiska saker 
som tvätt och matlagning 
blev stressiga.  
Familjerna beskrev tydligt 
hur viktigt stödet från 
familjemedlemmar var för 
att kunna hantera 
situationen. Även stöd från 
vänner, skolan eller 
kyrkomedlemmar var 
viktigt för föräldrarna och 
familjen.  
 

Av hög 
kvalitet.  

  

 


