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Abstrakt 

Bakgrund: Leukemi är den cancerform som drabbar flest barn och innebär en lång och 

besvärlig behandlingstid. Förväntningarna på föräldrarna blir stora och sjukdomen präglar 

hela familjens liv. Syfte: Belysa föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med leukemi. 

Metod: En litteraturöversikt där sexton kvalitativa artiklar sammanfattats med fokus på 

föräldrarnas upplevelser. Analysen resulterade i tre kategorier med subkategorier. 

Resultat: Första chocken var konfronterandet av sjukdomen och rädslan över att förlora sitt 

barn. Föräldrarna upplevde att de inte kunde ta till sig informationen från vårdpersonalen. 

Chocken var en bidragande orsak till att mycket av den väsentliga informationen glömdes 

bort. Allt kretsade kring barnet och föräldrarna fick lägga sina liv åt sidan. Diskussion: Det 

fanns mycket som påverkade intaget av informationen hos föräldrarna. Forskningen är enig 

om att informationen var svår att ta in men fick föräldrarna att återta kontrollen över 

situationen. Informationen bör anpassas till föräldrarnas tidigare kunskap om sjukdomen. 

Som vårdpersonal är det viktigt att tänka på att båda föräldrarna ska vara lika delaktiga i 

vården av sitt barn. Slutsats: Information är det genomgående problemet i forskning kring 

föräldrarnas upplevelser när deras barn har leukemi. Med hjälp av denna litteraturöversikt 

hoppas vi kunna hjälpa vårdpersonalen att få bättre kunskap om föräldrarnas upplevelser 

vid den svåra situationen. 

Nyckelord: Barn, Föräldrar, Information, Leukemi, Litteraturöversikt, Upplevelser.
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Bakgrund 

När ett barn drabbas av cancer innebär det en ständigt pågående stressfaktor som varje 

förälder måste anpassa sig till. Anpassningen består av flera komponenter, vilken typ av 

cancer barnet drabbats av, prognos, behandlingens intensitet och tidslängd samt risken för 

recidiv (Tremolada, Bonichini, Schiavo, & Pillon, 2012). 

Leukemi är en malign blodsjukdom som drabbar benmärgen (Ericson & Ericson, 2012, s. 

203). Det vill säga en onormal tillväxt av omogna celler. Dessa omogna celler tränger undan 

de normala benmärgscellerna vilket då försämrar benmärgens normala funktion att 

producera leukocyter, erytrocyter och trombocyter (Björk, 2012, s. 233). Leukemi klassificeras 

efter stamcellstyper; myeloisk och lymfatisk samt akut eller kronisk. Orsaken till sjukdomen 

är ännu okänd (Ericson & Ericson, 2012, s. 203). Vanliga symtom hos barn med leukemi är 

trötthet, blekhet, feber och hematom. De flesta barn drabbas av akut lymfatisk leukemi 

(ALL), hälften av dessa är yngre än sexton år, men vanligast mellan två och sex år (Björk, 

2012, s. 233; Ericson & Ericson, 2012, s. 222). I Sverige drabbas ungefär trehundra (300) barn 

av cancer varje år och mer än en fjärdedel av dessa barn drabbas av leukemi (Cancerfonden).  

 I denna litteraturöversikt definieras barn som en människa som ännu inte fyllt arton år. 

Äldre barn mellan tretton och arton år kallas också tonåringar eller ungdomar (Hallström, 

2012, s. 17).  

Under de senaste decennierna har diagnos och behandling av barncancer utvecklats 

betydligt på grund av medicinsk forskning och framsteg inom teknik (Aburn, & Gott, 2011; 

Reinfjell, Lofstad, Nordahl, Vikan, & Diseth, 2008). Som ett resultat har prognosen förbättrats 

och ungefär 75-80 procent av alla barn som diagnosticerats med leukemi överlever (Eiser, 

Davies, Jenny, & Glaser, 2005; Reinfjell et al., 2008; Forsey, Salmon, Eden, & Young, 2011), 

beroende på typ av leukemi, men behandlingarna är obehagliga och riskfyllda för barnet och 

ett tillfrisknande är inte garanterad (Forsey et al., 2011). 

Vid behandling av leukemi används en kombination av cytostatikaterapi, strålbehandling 

och kirurgi (Eiser, Eiser, & Stride, 2005) där målet är att utplåna alla sjuka celler med minsta 

möjliga effekt på de friska cellerna (Ericson & Ericson, 2012, S. 206). Behandlingens längd 

varierar, hos barn med ALL är behandlingstiden mellan två till tre år (Eiser et al., 2005; 

Reinfjell et al., 2008). Behandlingen kan ge biverkningar hos barn som är viktiga att 
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uppmärksamma ur ett omvårdnadsperspektiv (Björk, 2012, s. 234, 237). Trots den förbättrade 

överlevnadsstatistiken, förblir cancer ett potentiellt livshotande tillstånd, och en utmaning 

för både barnet och familjen. Under behandlingen upplever de flesta barn obehagliga fysiska 

biverkningar. Även beteendeförändringar och emotionella problem har identifierats (Eiser, 

Eiser, & Stride, 2005). 

Omvårdnaden bör anpassas efter barnet och familjens individuella behov då hela familjens 

situation påverkas. Kraven på föräldrarna själva blir stora då de både ska ta hand om det 

sjuka barnet och eventuella syskon, men för att klara situationen bör även föräldrarna få stöd 

och hjälp (Björk, 2012, s. 234, 237). 

När barnet kommer i en regelbunden kontakt med sjukvården kan barnet och hela familjen 

bli beroende av vården. Sjukdomen är ständigt närvarande och präglar hela familjens 

livssituation (Ygge, 2012, s. 101). Det ställs stora krav på föräldrarna när det gäller hantering 

av sitt barns livshotande sjukdom. De skall sköta barnets fysiska status och samtidigt hantera 

eventuella problem i familjelivet. Föräldrarna anses vara nyckeln till en framgångsrik 

hantering och anpassning för barnet i samband med sjukdomen (Hocking et al. 2013).  

Familjefokuserad omvårdnad innefattar den vård och omsorg som fokuserar på familjens 

betydelse för individens upplevelse av sjukdom och ohälsa. Familjecentrerad och 

familjerelaterad omvårdnad ingår i familjefokuserad omvårdnad. Familjefokuserad 

omvårdnad utgörs av ett systematiskt förhållningssätt. Ett systematiskt förhållningssätt 

fokuserar på sammanhang, funktioner, mönster, relationer och interaktioner. Detta 

förhållningssätt utgår ifrån uppfattningen att mänskliga relationer kan beskrivas som ett 

system där helheten påverkas av alla delar (Benezein, Hagberg, Saveman, 2012, s.19, 29-30). 

På barnkliniker är kunskapen om hur man bemöter barn i deras utvecklingsfaser viktiga, att 

möta en tvååring kontra en femtonåring kräver en viss kunskap om hur man kommunicerar 

med barn i olika åldrar (Ygge, 2012, s. 101). Föräldrarnas roll i vården är inte självklar, men 

det är vanligt att en eller bägge föräldrarna är med barnet då det ökar barnets trygghet. 

Föräldrar har ofta ett behov av att vara delaktiga i vården. Vissa föräldrar vill ha kontroll på 

allt som händer kring barnet, andra känner sig mer bekväma att överlåta vården till 

personalen för att kunna ägna sig åt enbart barnet (Ygge, 2012, s.102). 



3 
 

Personalen inom vården av svårt sjuka barn har en krävande uppgift när de ska ge svåra 

besked till föräldrarna angående barnet, men det underlättar om de känner sig trygga med 

sig själva. En viktig betydelse är hur informationen ges, eftersom det påverkar hela familjens 

framtid. För att kunna etablera en bra kontakt bör besked ges på en avskild plats där 

samtalet sker på en informationsnivå som alla förstår (Hallström & Lindberg, 2012, s. 331-

332). Som sjuksköterska är det viktigt att komma ihåg föräldrarnas egna behov som ska tas 

hänsyn till. Stötta och uppmuntra föräldrarna är viktigt så att de i sin tur orkar stötta barnet 

(Ygge, 2012, s. 102).  

Det är viktigt för vårdpersonalen att få en ökad förståelse för föräldrarnas upplevelser för att 

bättre kunna hjälpa och ge stöd. Genom att skapa sig en uppfattning av föräldrarnas 

upplevelser bör man låta föräldrarna med egna ord berätta om sina erfarenheter och 

upplevelser. Genom att de får berätta med egna ord kan vårdpersonalen skaffa sig en bättre 

uppfattning om vad föräldrarna vet och anpassa informationen efter deras behov. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med 

leukemi. 

Metod 

Metoden som använts att forma denna studie har varit en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt innebär att få en överblick kring kunskapsläget inom ett specifikt 

omvårdnadsområde som tidigare beforskats (Friberg, 2012, s. 133).  

Inklusion/Exklusionskriterier  

Inklusionskriterier till litteraturöversikten var barn med diagnosen leukemi, de skulle vara 

mellan noll till arton år, föräldrarnas upplevelser, endast artiklar publicerade på 2000-talet, 

artiklar skrivna på engelska och/eller svenska samt etiskt granskade. Exklusionskriterier var 

länder utanför västvärlden, barnets och syskonens upplevelser. 
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Litteratursökning 

Litteratursökningarna utfördes huvudsakligen på Cinahl samt PubMed under tiden Januari 

till Februari 2014. Litteratursökningarna redovisas nedan i tabell 1. Som sökord i PubMed 

användes Leukemia in children AND parents AND (Mothers OR Fathers experience). I 

Cinahl användes Leukemia AND children AND parents. Sökningarna gjordes som fritext. 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar.  

Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Urval 

1 

 

Urval

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

PubMed 

 

 

Leukemia in 

children AND 

Parents AND 

(Mothers OR 

Fathers 

experience) 

 

2000-talet 119 119 35 23 5 5 

Cinahl Leukemia AND 

Children AND 

Parents 

 

2000-talet 106 106 22 15 8 8 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 artiklar för 

granskning av vetenskaplig kvalitet och urval 5 artiklar valda till resultatet 

Urval och granskning 

Urvalet inleddes med att titlar lästes, vilket resulterade i att totalt femtiosju (57) abstrakt 

lästes. Efter det att abstrakten lästes återstod trettioåtta (38) artiklar som lästes i sin helhet. 

Från Cinahl lästes tjugotvå (22) abstrakt varav femton (15) artiklar valdes ut till urval tre. 

Från PubMed lästes trettiofem (35) abstrakt varav tjugotre (23) artiklar valdes ut. Efter att ha 

jämfört med Cinahl fann vi att tretton (13) av dessa var dubbletter. I urval tre exkluderades 

artiklar på grund av kvantitativ metod, resultatet motsvarade inte syftet samt att det var 

svårt att urskilja om upplevelsen var föräldrarnas eller barnens. Därmed återstod tretton (13) 

artiklar som användes till resultatet. 
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 Vid granskning av den vetenskapliga kvalitén användes SBU:s granskningsmall. För att 

artiklarna skulle inkluderas i litteraturöversikten skulle de motsvara syftet och att 

bedömningen av respektive artikels kvalitet skulle vara ”hög” eller ”medelhög” utifrån 

SBU:s manual. En manuell sökning gjordes i de inkluderade artiklarnas referenslistor, varvid 

tre artiklar tillkom. Resultatet kom att utgöras av totalt sexton artiklar. 

Analys 

Ett analysarbete handlar om en process där en helhet delas upp i delar, som sedan ska bilda 

en ny helhet (Friberg, 2012, s. 127). Samtliga av de inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten lästes igenom flera gånger för att få en djupare och klarare bild av 

likheter och skillnader i resultaten. Därefter sorterades materialet utifrån likheter och 

skillnader och de aspekter som handlade om samma sak hamnade i tre olika kategorier med 

tillhörande subkategorier (jfr. Friberg, 2012, s.140-141). Kategorierna kan ses i tabell två. 

Tabell 2. Kategorier och subkategorier. 

Kategorier Diagnosen Behandlingen Relationer  

Subkategorier 

 

 

Chock och 

misstro. 

Kunskap och 

informations-

behov. 

Känslomässig 

berg-och 

dalbana. 

Föräldrarollerna. 

Vård i hemmet 

alternativt på 

sjukhus. 

Återgå till det 

normala. 

Relationen 

mellan föräldrar 

och 

vårdpersonal. 

Relation till sin 

partner och 

föräldrar i 

samma situation. 

 

Etiska överväganden 

På grund av att alla artiklar i denna litteraturöversikt var skrivna på engelska, antogs en 

aktsamhet vid tolkning av text så att innehållet av texten inte skulle förändras. Etiska 

övervägande vid denna litteraturöversikt har varit följande. Endast studier med tillstånd 
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från etisk kommitté eller noggranna etiska överväganden har gjorts särskilt då vissa av 

artiklarna omfattade barnen själv. Alla artiklar som inkluderats till litteraturöversikten har 

presenterats och kommer att arkiveras i tio år på ett säkert sätt. Resultat som stödjer eller inte 

stödjer vår uppfattning eller åsikt har inkluderats (jfr. Forsberg & Wengström, 2012, s. 77).   

Resultat 

Resultatet i litteraturöversikten omfattar sexton artiklar, samtliga kvalitativa. Dessa studier 

är gjorda i Storbritannien, USA, Nordirland, Holland, England, Australien, Grekland, Irland 

och Kanada. Ses i bilaga. Litteraturöversikten resulterade i tre kategorier med subkategorier 

som redovisas i tabell två. 

Diagnosen 

Chock och misstro 

Redan innan föräldrarna fått remissen till sjukhuset grubblade de flesta över osäkerheten 

kring barnets diagnos (McGrath, 2002). Många föräldrar rapporterade överväldigande chock 

och sorg vid diagnostillfället (McGrath, Paton & Huff. 2004). Föräldrarna beskrev känslor 

som misstro och känslobortfall (Shea et al., 2007; McGrath & Chesler, 2003) som ibland ledde 

till känslomässig stress (McGrath & Chesler, 2003). I studien av Lowe, Bravery & Gibson 

(2008) beskrev föräldrarna även en misstro över diagnosen och en desperat önskan om att 

läkarna hade gett en felaktig diagnos. Föräldrarna utvecklade en ifrågasättande inställning 

till personalen och ett sökande efter ett andra läkarutlåtande. Insikten att diagnosen inte var 

ett misstag visades hos vissa föräldrar i form av ilska som gick ut över människor i deras 

närhet, personalen samt Gud (Patistea, Makrodimitri, & Panteli, 2000).  

Chocken vid diagnostillfället beskrevs av föräldrarna som störande och utmanande av deras 

egna känslor av vad som är normalt. Föräldrarna fann tröst i beskedet att denna reaktion är 

helt normal. Nära förknippat med chocken var den känslomässiga sorgen, vilket upplevdes 

som ett bottenlöst hål. Vissa föräldrar gjorde klara uttalande om omöjligheten att uttrycka 

den känslomässiga smärtan i form av ord (McGrath, 2002). 

En bidragande orsak till chocken var en bristande förberedelse över att ett livshotande 

tillstånd kan drabba ett av sina egna barn (McGrath & Chesler, 2003). Första chocken var att 
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konfrontera allvaret i sjukdomen och risken att ens eget barn kommer att dö. Ett sådant 

ögonblick var oftast i samband med diagnosen (McGrath, 2002).  Tillkännagivandet av 

diagnosen visade sig dock minska nivåerna av ångest och skapade en känsla av lättnad 

(Patistea et al., 2000). Några av föräldrarna blev lättade över att äntligen få en diagnos och 

därmed en behandlingsplan för sitt barn (Shea et al., 2007). 

Kunskap och informationsbehov 

Många föräldrar visste inte så mycket om cancer innan barnet fått diagnosen. Nästan hälften 

av alla föräldrar trodde att leukemi var en obotlig sjukdom som leder till döden, att detta 

innebar slutet på allt och att de aldrig skulle klara av att gå igenom situationen (Clarke, 

Davies, Jenney, Glasser, & Eiser, 2004). Föräldrar uttryckte sin oförmåga att ta del av 

informationen. De beskrev den information som gavs vid tiden för diagnosen som 

övermäktig och mycket svår att komma ihåg (Lowe et al., 2008). Enligt Clarke et al. (2004) 

kunde föräldrarna inte ta in informationen på grund av chocken eller att de inte kunde 

sortera alla detaljerade uppgifter om diagnosen. 

Många av föräldrarna såg fördelar med att ha barnet närvarande vid information kring 

diagnosen. Barnets närvaro hade viktiga psykologiska fördelar och visade respekt för barnet. 

Föräldrar som inte valde att ha med barnet upplevde situationen obekväm med att 

undanhålla information angående deras barn. Dessa föräldrar upplevde det mer 

problematiskt och var rädda att barnet skulle bli rädd eller skrämd. Mödrarna i synnerhet 

blev distraherade av sitt barns närvaro (Young et al. 2011). 

Efter att ha blivit informerade om behandling, tog det tid att inse att det fanns hopp för deras 

barn. Den upplevda sårbarheten, medvetenheten om den hotande och eventuellt traumatiska 

händelsen barnet måste gå igenom och utsikterna över eventuell förlust av sitt barn 

förstorade föräldrarnas medvetenhet om hur skört livet kan vara (Kars, Duijnstee, Pool, Van 

Delden, & Grypdonck, 2008). 

Många av föräldrarna var nöjda med den information de fått om barnets diagnos (Shea et al, 

2007; Patistea & Babatsikou, 2003). I studien av Shea et al. (2007) berättade en far att doktorn 

förklarade prognosen tydligt och lugnande, vilket visade sig vara till stor hjälp. Däremot var 
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föräldrarna i studien av Patistea & Babatsikou (2003) mindre nöjda med informationen om 

orsak, förlopp och prognos om sjukdomen. 

De flesta papporna beskrev en önskan och strävan efter att få mer information om 

sjukdomen. Det gjorde det möjligt för de att förutse och förbereda sig för vad som skulle 

komma att hända, vilket gav makt över osäkerheten  (Hill, Higgins, Dempster, & McCarthy, 

2009). 

Behandlingen 

Känslomässig berg-och dalbana 

Acceptansen av vad som hänt var mycket svår och togs emot med intensiva känslor av 

papporna. Att behöva berätta för andra nära släktingar om barnets sjukdom upplevdes 

mycket känslosamt (Hill et al, 2009). 

Föräldrarna hade en stark önskan att få vara med sitt sjuka barn trots den krävande 

upplevelsen (McGrath, et al. 2004) och de bar på en stor oro inför barnets svåra behandling 

(Lowe et al., 2008).  Föräldrarna upplevde en rädsla och förvirring relaterat till den nya 

erfarenheten och svårigheterna i den medicinska situationen (Patistea et al., 2000). I resultatet 

av McGrath et al. (2004) upplevde även föräldrarna en stress över hur komplex och 

utmanande det var att hålla reda på medicineringen. När personalen uppmärksammade 

föräldrarnas behov av information kring behandlingar och biverkningar ökade föräldrarnas 

självförtroende att hantera barnets diagnos och behandling (Lowe et al., 2008). 

Föräldrarna talade om den känslomässiga berg- och dalbanan som inte går att stoppa. Ett 

återkommande tema i beskrivningen av den känslomässiga berg-och dalbanan var att 

föräldrarna hade bra dagar för att dagen efter kunna ha en dålig dag. En stor del av sorgen 

var relaterad till känslan av förlust av deras tidigare friska barn. Föräldrarna upplevde en 

känsla av förlust i fråga om deras roll som förälder. Föräldrarna tyckte det var oerhört 

stressande att tänka på varför detta hände deras barn och varför de skulle drabbas av denna 

situation (McGrath, 2002). 

I studien av McGrath & Chesler (2003) visade resultatet att män hade svårt att uttrycka sina 

känslor såsom att gråta i andras närvaro och försökte utarbeta strategier för att undvika att 
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gråta inför andra. Vissa fäder förmedlade ett behov av att vara starka. Dessa fäder trodde att 

om de uttryckte sina egna bekymmer skulle det förstärka sina partners rädslor (Hill et al., 

2009). 

Resa iväg för att få behandling upplevdes av föräldrarna och deras familj som osäkert och 

ovisst gällande den exakta diagnosen. Även när diagnosen var fastställd konfronterades 

föräldrarna över osäkerheten kring hur allvarlig diagnosen var eller vilken typ av leukemi 

deras barn hade. Känslan av osäkerheten var genomträngande och genomsyrade alla 

aspekter av hanteringen kring upplevelsen (McGrath, 2002). 

Föräldrarollerna  

Föräldrarna tvingades lägga sina liv åt sidan på grund av den tuffa behandlingen och allt 

kretsade kring barnets behov (McGrath, 2002). Föräldrarna beskrev att de försökte ignorera 

sina egna rädslor, den oro de upplevde och deras egna behov för att stödja sitt barn. De flesta 

föräldrar betonade att de kände en överväldigande drivkraft att avlasta lidandet för barnet 

(Patistea, 2004). 

Fäderna upplevde det som viktigt att inte låta sjukdomsupplevelsen dominera deras 

familjeliv. De beskrev sin vilja att försöka behålla ett sken av ett normalt familjeliv. Fäderna 

beskrev också behovet av att ta pauser från sjukdomsupplevelsen och att det hjälpte att ha 

saker att göra som kan distrahera sjukdomsupplevelsen (Hill et al., 2009). 

En av fädernas viktigaste roller var att se till att verkligheten blev hanterbar, sköta de 

positiva aspekterna av upplevelsen och att vara optimistisk. Några av fäderna hanterade sin 

rädsla på ett praktiskt sätt i stället för att ta hand om den emotionella aspekten av 

upplevelsen. De beskrev hur deras partners inställning påverkade deras deltagande i vården. 

Barnets mor antogs ha den huvudsakliga vårdande rollen och fadern tilldelades en perifer 

roll som vissa av fäderna uttryckte ett visst missnöje över. En del pappor uppfattade deras 

bidrag på sjukhuset som mindre bra i jämförelse med barnets mor (Hill et al., 2009). 

Mödrarna fokuserade mer på att medverka i barnets liv. De upplevde det viktigt att få vara 

tillsammans med sitt barn medan papporna tenderade att stödja barnet på ett mer praktiskt 

sätt (Kars et al., 2007). Fäderna upplevde sig bättre på att hantera kraven från familjelivet och 
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relationen till makan när barnet var en pojke och som enda barnet i familjen eller den 

förstfödde (Patistea, 2004).  

Vård i hemmet alternativt på sjukhus 

Föräldrarna kände sig mer säkra på sjukhus när deras barn fick behandling, på grund av att 

personalen ständigt var tillgänglig. En annan fördel att behandlas på sjukhuset var att 

behandlingen avslutades på ett ställe på samma dag och de visste vad som väntades och att 

allt var organiserat och strukturerat. Behandlingarna i hemmet kändes mer avslappnande 

och stressbefriande eftersom föräldrarna inte behövde göra några extra förberedelser. En 

nackdel med behandling i hemmet var att personalomsättningen var hög och olika 

blodtagningstekninker användes vilket ökade ångesten hos föräldrarna (Stevens et al., 2006). 

De flesta föräldrarna var nöjda med informationen de fick vid behandling i hemmet men 

uttryckte en önskan om att vara bättre förberedda på vad som väntade (Goldsmith, 

Silverman, & Safran, 2002). I samma studie framgick det att nästan hälften av föräldrarna var 

mindre nöjda med den hjälp de fick med medicineringen och hanteringen av barnets 

biverkningar i hemmet. Även här önskades mer information om vad som kunde hända. 

Återgå till det normala 

Även om föräldrarna ville skapa ett normalt liv för sitt barn, så fanns en oro över risken för 

infektioner och skador. Flertalet av mödrarna upplevde sig som överbeskyddande och var 

osäkra på om deras barns beteende var normalt i jämförelse med andra barn med cancer. En 

del mödrar antydde att ett normalt liv inte var ett ”statistiskt begrepp” utan en ständigt 

pågående process. Några av mödrarna upplevde att de kunde känna sig avundsjuka på 

andra familjer som levde ett normalt liv.  Föräldrarna försökte upprätthålla en normal 

uppfostran. Även om förändringarna inte var lätta att hantera så ansåg de i efterhand att det 

fanns positiva fördelar, bland annat deras barns förbättrade självständighet och mognad i 

och med sjukdomen (Earle, Clarke, Eiser, & Sheppard, 2006). 

 

 

 



11 
 

Relationer 

Relation mellan föräldrar och vårdpersonal 

Föräldrarna beskrev sjukhusvården som stressande. Dock upplevde föräldrarna ett stort stöd 

från personalen på avdelningen. Föräldrarna var tacksamma över den roll som 

vårdpersonalen visade i att hjälpa de att klara av sjukhussituationen. Särskilt terapeuten var 

ett stort stöd för föräldrarna (McGrath et al., 2004). Till skillnad från McGrath et al. (2004) 

upplevde föräldrarna i studien av Patistea et al. (2000) otillräckligt psykologiskt stöd vilket 

bidrog till en ökad stressnivå. 

Rotationen av personal fick föräldrarna att känna sig osäkra på grund av brist på kontinuitet 

i vården (Patistea et al., 2000, Lowe et al., 2008). Föräldrarna upplevde ibland att 

vårdpersonalen till skillnad från sig själva, inte alltid placerade deras barn i första hand. De 

hade ofta andra prioriteringar. Föräldrarna upplevde att de måste vara uppmärksamma, 

kunna styra personalen för att skydda barnets intresse (Kars et al., 2007). 

Föräldrarna uppgav att det var svårt att träffa nya läkare, i synnerhet när det fanns 

medicinska frågor och de måste återberätta hela sjukdomshistoriken igen. När föräldrarna 

träffade läkare de tidigare varit i kontakt med upplevde de ett lugn eftersom läkaren kände 

till barnet och dess sjukdomsbakgrund. Föräldrarna upplevde det förvirrande över bristen 

på information om varför de var tvungen att träffa nya läkare. 

Det som upplevdes svårast var att behöva vänta. Väntan på läkaren, recept och att 

behandlingen skulle ges. Föräldrarna upplevde att de inte fick information om förseningar, 

vilket skulle lindra deras frustration. Föräldrarna accepterade de tillfällen då andra barn 

prioriterades före, om information då gavs innan (Lowe et al., 2008). 

Relation till sin partner och föräldrar i samma situation 

Deltagarna berättade hur viktigt stödet de fick från sin partner var, (Patistea et al., 2000; Hill 

et al., 2009; & McGrath, 2001) både stöd emotionellt och vid praktiska problem (Patistea et 

al., 2000). Barnets sjukdom orsakade påfrestningar i relationen mellan många föräldrar, 

särskilt på grund av kommunikationsbrist. Vissa föräldrar ansåg samtidigt att deras relation 

blev starkare (Patistea et al., 2000).  
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Majoriteten av föräldrarna talade om betydelsen av kontakt med andra föräldrar på 

sjukhuset (McGrath, 2001; & Hill et al., 2009). Öppenheten mellan familjerna på sjukhuset 

rapporterades som ett viktigt stöd och en viktig väg för att lära sig olika saker kring 

sjukdomen (McGrath, 2001). Föräldrarna upplevde en känsla av att inte bli förstådd av andra 

på samma sätt som föräldrar som går igenom samma sak (McGrath, 2001; & Hill et al., 2009). 

Erfarenheten av förståelse från andra föräldrar visade sig i studien av Hill et al. (2009) 

minska fädernas instängda känslor som de tidigare upplevt. Vissa föräldrar ansåg det som 

en börda att tala med föräldrar i samma situation. En orsak att inte tala med andra föräldrar 

var deras negativa inställning till situationen (McGrath, 2001). 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa föräldrarnas upplevelser av att ha ett barn med 

leukemi. Analysen av materialet resulterade i tre kategorier; diagnosen, behandlingen och 

relationer. Resultatet hoppas kunna hjälpa vårdpersonalen att bättre förstå föräldrarnas 

upplevelser av att ha ett barn med diagnosen leukemi. 

Av resultatet framgick att föräldrarna upplevde diagnostillfället som chockartat, de hade 

svårt att ta till sig informationen samt ville förtränga att barnet fått leukemi. För att stödja 

barnet i den svåra situationen var föräldrarna tvungna att lägga sina känslor åt sidan. 

Mödrarna ansågs ha den huvudsakliga vårdande rollen och fäderna en mer tillbakadragen 

roll. En ständigt tillgänglig personal vid behandling på sjukhus kändes säker, däremot 

upplevdes behandling i hemmet mer avslappnat. Föräldrarna fick bra stöd från sin partner 

och från vårdpersonalen. Mödrar tenderade att avundas andra som levde ett normalt liv. 

Vid diskussion med föräldrarna kring diagnosen är det viktigt att vårdpersonalen skapar en 

uppfattning om föräldrarnas förkunskaper. Nivån på informationen bör anpassas till 

föräldrarnas förmåga att ta del av informationen. Föräldrarna bör ges tid till reflektion där de 

får återberätta informationen för att bekräfta att de förstått innebörden av sjukdomen. 

Informationen bör ges muntligt såväl som skriftligt. Detta bekräftas i studien av Aburn et al. 

(2011) där det framgick att en diskussion bör ske med barnet och föräldrarna om deras behov 

och tidigare kunskap om sjukdomen för att på bästa sätt förbereda föräldrarna. 

Vårdpersonalen bör vara medveten om att människors informationsbehov ofta är relaterade 
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till utbildningsnivån i familjen, ålder på den person som drabbats av cancer, tid sedan 

diagnos, stadie av sjukdomen och nödvändig behandling. Enligt Scrimin et al. (2005) 

observerades att relevant information vid beskedet om diagnosen ofta inte når föräldrarnas 

kognitiva system som exempelvis uppmärksamhet och minne. Resultatet fann att föräldrar 

kan aktivera minnen och reflektioner när vårdpersonalen uttrycker realistiska 

förhoppningar. Detta resultat kan vägleda oss att hantera det som förmodligen är det värsta 

traumat för föräldrarna. I studien av Kästel, Enskär & Björk (2011) framkom det också att 

trots att den inledande informationen var mycket traumatisk och svår att ta in, skapade 

informationen förtroende och hjälpte föräldrarna att återta kontollen. 

Det finns mycket som påverkar hur information tas in vid diagnostillfället. Föräldrarnas 

prioritet till att trösta barnet kan påverka hur föräldrarna tar in informationen (Aburn et al. 

2011). Aspekter som när och hur informationen ges och vem som ger den är viktigt för att 

åstadkomma förståelse och skapa förtroende (Kästel et al. 2011). Ett problem som 

vårdpersonal har är att de inte vet exakt vilka verbala kommunikationsstrategier som är 

effektivast hos föräldrar till barn med cancer. Resultatet visade att korta stödförklarningar 

och att visa empati hjälpte föräldrarna i samtalet. Intressant nog verkade den mest 

framgångsrika strategin för att ge information, såsom "andra föräldrar säger ..." eller "de 

flesta föräldrar känner/agerar på det sättet i den här situationen ..." (Scrimin et al. 2005). 

Denna studie visade att det bästa sättet att stödja föräldrarna var att använda en 

kombination av kort och direkt fakta med korta bekräftelser och undvika att avbryta 

föräldrarna. 

Föräldrarnas känslor upplevdes som en berg- och dalbanan där känslorna kunde varierar 

från dag till dag. Vårdpersonalen bör vara medvetna om föräldrarnas känslomässiga 

tillstånd och låta de uttrycka sina känslor. Vårdpersonalen måste inge en känsla av trygghet 

och vara empatiska för att få föräldrarna känna att deras reaktioner är helt normala. 

Föräldrarna kan börja bearbeta sorgen och det underlättar hela sjukdomsupplevelsen om de 

undviker att bära känslorna inom sig. I synnerhet fäderna har svårt och vill inte visa sina 

känslor, istället vill de visa sig starka och stötta sin partner 

Vårdpersonalen har en viktig uppgift gällande båda föräldrarnas delaktighet i vården av 

deras barn. Båda föräldrarna bör ses som lika viktiga i den vårdande rollen. Söka 
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information från andra källor som internet kan ge felaktig information och leda till onödig 

oro. Det bekräftar vikten av att informationen som ges är på en nivå som föräldrarna förstår, 

och förklarar att information på internet inte alltid överensstämmer med verkligheten. 

Resultatet i studien av (Barrera, Atenafu, Doyle, Berlin-Romalis & Hancock, 2011) visade att 

vårdpersonalen vänder sig till mödrarna i första hand gällande diskussion kring barnets 

vård. Mödrarna förväntades fatta beslut gällande barnets behandling vilket kunde resultera 

att mödrarna hamnade i riskzonen för psykisk ohälsa. Samtidigt i studien av Sung et al. 

(2008) nämndes vikten av att föräldrarna fick en korrekt förståelse av prognosen så att de 

kunde ta beslut om behandling och vårdalternativ. Studier visade att fäderna fokuserade 

mer på sjukdomen och behandlingsfaktorer än mödrarna, (Barrera et al., 2011; Reinfjell et al., 

2009) och söker svar från andra källor, såsom internet, vilket i sin tur kan resultera i starkare 

lidande (Barrera et al. 2011). Detta har visat sig kan leda till missförstånd då informationen 

kan vara felaktig (Sung et al., 2008). 

Genom att ha granskat många artiklar ses det tydliga tecken på att vården går mot att allt 

fler får behandling i hemmet. Detta borde vara positivt för alla inblandade då de får vistas i 

sin normala miljö där de känner sig mer trygga. Vid behandling i hemmet krävs att 

informationen bör vara extra klar och tydlig. Det skulle underlätta för både barnen och 

föräldrarna om personalomsättningen var mindre och kontinuiteten i vården var bättre. 

Studien av Stevens et al. (2006) visade att behandling i hemmet var förknippat med vissa 

specifika förbättringar och det observerades förbättrad livskvalitet hos föräldrarna. 

En anledning till att det är en framgångsrik strategi att hänvisa till andra föräldrar i en 

liknande situation kan vara att föräldrarna känner att de inte är ensamma i sitt sätt att tänka 

och agera. Föräldrarna kan bli hjälpta av att prata med andra i samma situation, likväl som 

det kan påverka de negativt. Det är individuellt hur föräldrar upplever samtalen med andra 

föräldrar. Beroende på de andra föräldrarnas upplevelser av vården och sjukdomens 

karaktär bör både positiva och negativa intryck påverka stödet till föräldrarna.  

Eftersom hela familjen drabbas när ett barn får diagnosen leukemi så har vårdpersonalen en 

viktig uppgift att se familjen som en enhet och utgå från familjefokuserad omvårdnad. 

Genom att utgå från familjefokuserad omvårdnad kan man lättare undvika att fäderna 

känner sig åsidosatt och alla i familjen blir lika insatt i vården av barnet. Det skulle kunna 
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minska risken för missförstånd då alla får vara delaktiga kring informationen om 

sjukdomen. Fler tankar och funderingar bör uppstå om hela familjen deltar kring barnet 

sjukdom om familjen ses som en enhet. Familjemedlemmarna får möjlighet att diskutera 

sinsemellan och allas åsikter och frågor bör ses som lika viktiga. Även vid behandling i 

hemmet bör vården bedriva familjefokuserad omvårdnad. Det är viktigt att alla i familjen får 

information om behandling, biverkningar, tekniska apparater för att alla ska känna sig lika 

delaktig.  

Metoddiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt är gjorda på tidigare kvalitativa studier inom området. 

Vi valde att exkludera kvantitativa artiklar efter det att vi läst dem i sin helhet, då vi ansåg 

det svårt att beskriva en upplevelse kvantitativt. Sökningarna gjordes på databaserna Cinahl, 

PubMed och Psycinfo för att bredda utbudet av artiklar. Inga artiklar på Psycinfo användes 

på grund av dubbletter. För att försäkra oss om att vi haft rätt sökord, gjordes en bredare 

sökning i PubMed för att inte gå miste om relevanta artiklar. Sökord som användes var 

leukemia, children och parents. Denna breda sökning gav ytterligare femhundratre (503) 

träffar på PubMed. Samtliga 503 titlar lästes och inga nya relevanta träffar noterades, vi 

gjorde då tolkningen att de sökord vi använt var relevanta. Utifrån artiklarna som vi läst 

gjordes en manuell sökning i vardera artikel, detta resulterade i tre artiklar som vi använt oss 

av i resultatet. Motivering till att välja artiklar publicerade under 2000-talet var att 

överlevnaden hos barn med leukemi har ökat de senaste decennierna, vilket kan påverka 

föräldrarnas upplevelser. Vi valde också att exkludera studier gjorda utanför västvärlden då 

vi antar att det finns socioekonomiska och kulturella skillnader i olika världsdelar som kan 

påverka sjukvården. På så sätt anser vi det lättare att kunna använda resultatet i västerlänska 

länder. I resultatdiskussionen har vi dock använt oss av en studie från Kina då resultatet i 

studien visade sig vara jämförbar med studier från västvärlden. Svagheter med 

litteraturöversikten kan vara att samtliga artiklar var skrivna på engelska, detta kan leda till 

att vi tolkat texten fel. Dock har båda läst och diskuterat artiklarna samt gått igenom dem 

flera gånger, vilket minskar risken för feltolkning. En annan svaghet i studien skulle kunna 

vara att flera av artiklarna har samma forskare, vilket kan försämra möjligheten att använda 

resultaten i studien då samma population kan ha används i artiklarna. Detta kan också ses 
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som en fördel då författarna har ett brinnande intresse och stor kunskap inom området. 

Samtliga artiklar lästes samt granskades fri från förförståelse. Vi var noga att se till att 

artiklarna var etiskt granskade, särskilt då några inkluderade barnens upplevelser.  

Endast artiklar med full text har används. Artiklar som saknade full text men som svarade 

på vårt syfte söktes efter i andra databaser, google scholar och tog även hjälp av bibliotekarie 

på Mittuniversitetet i hopp om att få hjälp att hitta dessa som full text. Där artiklar hade 

oklart syfte kontaktades artikelförfattarna via mail utan resultat. Dessa artiklar inkluderades 

till litteraturöversikten men värderades till något lägre kvalitet. 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt belyser föräldrarnas upplevelser när deras barn har leukemi. 

Vårdpersonalen ska genom att läsa denna litteraturöversikt kunna få en större förståelse för 

föräldrarnas upplevelser och kunna ge den information och stöd de behöver. Det är en svår 

uppgift för vårdpersonalen att kunna sätta sig in i hur föräldrarna upplever denna svåra 

situation. Dock bör vårdpersonalen känna till vilken hjälp det finns att erbjuda och vilka 

strategier som föräldrarna kan använda sig av för att lättare kunna hantera situationen. 

Vårdpersonal skall erbjuda föräldrarna möjligheten att få tala med exempelvis kuratorer som 

är utbildade på att vägleda och vara ett stöd till människor i olika situationer och att det 

finns olika sorters stödgrupper som föräldrarna kan vända sig till. Forskning visar att 

mödrarna har den huvudsakliga omvårdnaden och att fäderna kan känna sig åsidosatt. 

Vården bör bli bättre på att se bägge föräldrarna som lika viktiga i den vårdande rollen och 

få fäderna att känna sig lika delaktiga som mödrarna. Hur detta skall göra är svårt att svara 

på, men fäderna har ett visst ansvar själva också. De måste våga berätta att de känner sig 

åsidosatt och även våga visa sina känslor bättre för att på så sätt bli mer delaktiga i vården. 

En hög personalomsättning kan påverka föräldrarnas upplevelser, därför anser vi att även 

kontinuiteten inom vården måste bli bättre. För att detta ska bli möjligt behövs mer 

forskning inom området för att beskriva föräldrarnas upplevelser och hur sjukvården kan 

hjälpa föräldrarna.                                                                                  
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Bilaga. Översikt av inkluderade artiklar.  

 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

(/bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 

gällande 

kvalitet  

Clarke et al. 

(2004) 

Storbritannien 

Beskriva 

mödrarnas 

rapporter om 

barns beteende-

och 

känslomässiga 

reaktioner efter 

diagnosen 

Kvalitativ 55 st (ej 

angivet) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Tematisk 

analys.  

föräldrar som trodde 

att diagnosen var 

obotlig, var mindre 

benägna att informera 

barnet om att deras 

diagnos var cancer och 

gav barnet så lite 

information som 

möjligt. 

Hög 



2 
 

Earle et al. 

(2006) 

Storbritannien 

Bidra till 

förståelsen  hur 

ett ”normalt” 

familjeliv 

äventyras ur 

familjernas egna 

perspektiv under 

denna period av 

extrem stress och 

oro för hälsa och 

välbefinnande för 

sina barn. 

Kvalitativ 

longitudinell 

tvärsnittsstudie 

34 st (ej 

angivet) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

tematisk 

analys. 

Mammorna 

rapporterade 

förståelsen av hur 

viktigt det är att 

uppnå ett normalt liv, 

men att detta var svårt 

att förverkliga. 

Hög 

Goldsmith et 

al. (2002) 

USA 

Var att visa 

systemets 

förmåga att 

förbättra 

upplevelsen och 

resultaten för 

barn med ALL 

och deras 

familjer. 

Kvalitativ 25 (ej 

angivet). 

Strukturerade 

intervjuer. 

Beskrivande 

analys. 

Föräldrarna har 

svårigheter att 

handskas med den 

komplexa vården av 

deras barn i hemmet. 

Föräldrarna behövde 

veta mer om vad som 

förväntades gällande 

deras barns 

behandling och hur de 

skulle förbereda sig. 

Medel 



3 
 

Hill et al. 

(2009) 

Nordirland 

Att främja 

forskningen 

genom att 

intervjua fäder 

och i efterhand 

utforska deras 

uppfattning om 

de roller de spelat 

i sin familj över 

de olika stadierna 

i deras barns 

behandling för 

ALL 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

förklarande 

5 st (0%) Interpretativ 

fenomenologis

k analys.. 

 

Alla papporna beskrev 

en känsla av osäkerhet 

som de upplevde 

under barnets 

behandling, men 

särskilt då barnet fick 

diagnosen. 

De flesta beskrev deras 

önskan och 

ansträngning för att få 

mer information om 

ALL. 

Hög 

Kars et al. 

(2007) 

Holland 

 Få insikt i den 

levda 

erfarenheten av 

föräldrar med ett 

barn som har 

leukemi och är 

under 

behandling. 

Kvalitativ 

Grounded 

Theory 

23 st (ej 

angivet) 

Individuell 

djupgående 

öppna 

intervjuer.  

Föräldrar planerar sin 

vardag, så att 

åtminstone en av dem 

kan vara nära barnet, 

både bokstavligt och 

bildligt. Föräldrarna 

vill vara tillgängliga 

ifall barnet behöver 

dom. 

Hög 



4 
 

Lowe et al. 

(2008)  

England 

Undersöka 

föräldrarna 

åsikter gällande 

den service de får 

på en pediatrisk, 

onkologisk och 

hematologisk 

avdelning. 

Kvalitativ 49 st (67%) Fokusgrupper Majoriteten av 

familjerna blev 

tillfredsställda av den 

vård de fick.  

Föräldrarna upplever 

att behandlingen är 

lättare för sina barn 

genom att de vårdas 

av personal vars 

ansikte de känner igen, 

som är vänliga och kan 

prata med dem. 

Medel 

 

McGrath 

(2001) 

Australien  

Syfte saknas Kvalitativ 

longitudinell 

13 st (8%) Intervjuer med 

öppna frågor 

Fenomenologis

k tematisk 

analys 

Behovet av stöd 

rapporterades som 

intensiv, och 

erbjudanden om stöd 

tenderar att minska 

med tiden. 

Föräldrarna blev 

hjälpta av partners, 

familj, vänner, familjer 

i samma situation 

sjukhuspersonal och 

barnens vänner. 

Låg  



5 
 

McGrath 

(2002) 

Australien 

 

Föräldrarnas 

perspektiv under 

det inledande 

skedet av 

diagnosen och 

behandlingen för 

sina barns ALL 

Kvalitativ 

fenomenologisk 

beskrivande 

13 st (8%) Intervjuer med 

öppna frågor 

Tematisk 

analys.  

 Föräldrars insikt gav 

en tydlig indikation på 

att det inledande 

skedet av 

behandlingen är 

mycket påfrestande 

och föräldrar kan bli 

överväldigade av den 

erfarenheten. 

Hög 

McGrath and 

Chesler. (2003) 

Australien 

Syfte saknas Kvalitativ 

longitudinell 

25st (4%) Intervjuer med 

öppna frågor  

Fenomenologis

k analys 

Resultatet betonade 

den emotionella 

chocken och 

smärtupplevelsen hos 

fäderna i det tidiga 

stadiet av 

behandlingen för barn 

med leukemi. 

Låg  



6 
 

McGrath et al. 

(2004) 

Australien , 

USA 

 

Beskriva 

upplevelsen av 

behandlingen 

utifrån barnets, 

föräldrarnas och 

syskonens 

perspektiv. 

Kvalitativ 

longitudinell  

8 st (2,5%) Intervjuer med 

öppna frågor 

Tematisk 

analys  

Under det inledande 

skedet av 

behandlingen är 

föräldrarna stressade 

av hur komplex 

behandlingen är och 

utmanas av behovet av 

att hålla reda på 

medicineringen. 

Hög 

Patistea et al. 

(2000) 

Grekland 

Undersöka 

föräldrarnas 

reaktioner, 

svårigheter och 

resurser samt hur 

barnen med 

leukemi påverkas 

under 

diagnosperioden 

Retrospektiv 

kvalitativ studie 

71 st (31%) Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Innehållsanalys

. 

Det svåraste för 

föräldrarna att 

handskas med under 

den inledande 

perioden var den 

psykologiska oro samt 

den ekonomiska 

belastningen. 

Hög   



7 
 

Patistea and 

Babatsikou 

(2003) 

Grekland 

Syfte saknas Kvalitativ 

beskrivande 

71 st (0%) En 

kombination av 

deskriptiv 

korrelationsdes

ign och 

deskriptiv 

kvalitativ 

analys. 

Intervjuer med 

öppna och 

stängda frågor 

Föräldrar 

rapporterade att de 

behövde ytterligare 

information om de 

psykosociala 

konsekvenserna av 

situationen. Ingen 

signifikant skillnad 

hittades mellan varken 

kön eller makar. 

Låg  

Patistea (2004) 

Grekland 

Undersöka och 

beskriva grekiska 

mödrars och 

fäders 

värderingar och 

beteenden för att 

hantera ett barn 

med leukemi i 

remissionfasen. 

Denna studie 

bedömer också 

hur väl dessa 

föräldrar klara av 

barnets sjukdom. 

Kvalitativ 71 st (ej 

angivet) 

Intervjuer med 

öppna och 

stängda frågor 

Deskriptiv 

analys.  

De flesta av deltagarna 

upplevde barnets 

sjukdom som en 

allvarlig och hotfull 

situation. Den mest 

användbara strategin 

visade sig vara 

föräldrarnas 

optimistiska syn och 

att upprätthålla 

styrkan i familjen. 

Hög 



8 
 

Shea et al. 

(2007) 

Irland 

Att söka 

föräldrarnas 

upplevelser av 

hur de lärt sig att 

deras barn hade 

leukemi och 

identifiera olika 

sätt att förbättra 

denna process. 

Kvalitativ 49 st (28%) Strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

Många av föräldrarna 

ansåg att 

sjuksköterskans 

involverande i barnets 

vård hjälpte 

föräldrarna. 

Medel 

Stevens et al. 

(2006) 

Kanada 

Syftet med denna 

studie var att 

bestämma 

perspektivet från 

föräldrarna och 

barn med cancer 

som behandlas 

med kemoterapi i 

hemmet. 

Kvalitativt 

explorativ 

beskrivande 

38 st (ej 

angivet) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Deskriptiv, 

explorativ 

innehållsanalys

. 

Majoriteten av 

föräldrar och barn 

föredrar kemoterapi i 

hemmet. 

Behandlingen är 

möjlig, acceptabel och 

ett positivt alternativ i 

hälso- och sjukvården 

från föräldrarnas och 

barnens perspektiv. 

Medel 



9 
 

 

 

 

 

Young et al. 

(2011) 

Storbritannien 

Undersöka 

föräldrarnas 

åsikter angående 

deras yngre 

tonårings närvaro 

under 

diskussioner om 

allvarlig sjukdom. 

Kvalitativ 

longitudinell 

53 st (ej 

angivet) 

Semi-

strukturerade, 

intervjuer med 

öppna frågor 

Induktiv 

kvalitativ 

metod. 

innehållsanalys 

Föräldrar erkände 

fördelarna med att 

kommunicera öppet 

med barn, men få 

trodde att deras barns 

närvaro i 

diskussionerna var 

direkt önskvärd. 

Hög 


