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Abstract 
Background Every year 250,000 children worldwide receive the unimaginable diagnosis of 
cancer. A cancer diagnosis inflicts a major impact on the family situation. They must deal 
with an entirely, both emotionally and socially new situation they are not prepared for. It is of 
great importance that the nurse has adequate knowledge to be able to provide the best possible 
care to the entire family. 
 
Aim The aim of this study was to describe the family members’ experiences of losing a child 
in cancer. 
 
Method A method to contribute to evidence-based nursing with ground in analysis of 
qualitative research was performed to get a better understanding of families` experiences. An 
analysis of thirteen qualitative articles was carried out. The analysis resulted in five main 
themes and sixteen subthemes. 
 
Results The results of the study showed that families losing a child in cancer are having a 
heart-breaking time. They described combative feelings between hope and despair. The 
mothers often took care of the sick child at home and the fathers kept their minds busy while 
working. The families put all their own needs and sorrows aside. The siblings felt lonely since 
the parents took care of the sick child. After the passing, the family kept a bond to the 
deceased child through memories and dreams.  
 
Conclusion The families experienced a greater need of support from the nurses and the 
hospital staff, during the time when the child was sick and after the death. 
 
Keywords children with cancer, end of life care, family experience, losing a child in cancer, 
sibling experience.  

 
 



Populärvetenskaplig sammanfattning 
Denna studie beskriver familjemedlemmars erfarenheter av att förlora ett barn i cancer. I 
dagens samhälle har cancerforskningen gjort stora framsteg, men trots detta så avlider 
fortfarande cirka 20% av alla barn som får en cancerdiagnos. Då vården främst utgår från 
individens perspektiv är det är lätt att glömma de anhörigas behov, trots att även de drabbas 
hårt.  
 
Studiens resultat baseras på 13 vetenskapliga artiklar som sökts fram ur 2 olika databaser. Ur 
dessa artiklar har nyckelfynd identifierats och analyserats och resultatet av dessa presenteras i 
teman och underteman.  
Resultat beskriver erfarenheter av förloppet från brytpunkten då familjen får beskedet att 
behandlingen har misslyckats, och övergår till att hålla barnet smärtfritt samt att få ett bra 
avslut tillsammans. Studien beskriver även hur tiden efter barnets bortgång upplevs av både 
föräldrar och syskon. 
 
Genomgående i resultatet är familjens sorg och kamp. De bortprioriterar sina egna känslor 
och behov under barnets sjukdomstid. Det är en svår balansgång för föräldrarna mellan att 
vilja hålla barnet vid liv och att släppa taget. Det kan även uppstå svåra överväganden när det 
gäller att välja mellan att ge läkemedel som ger smärtfrihet eller avstå dessa läkemedel då 
bieffekten innebär att barnet förlorar sin förmåga att kommunicera. 
 
Föräldrar och syskon önskar också mer stöd från vårdpersonal och de har ett behov av 
kontinuerlig information avseende barnets tillstånd. De saknar även uppföljning från 
vårdpersonalen efter barnets bortgång. Föräldrarna sörjer på olika sätt. Mammorna ventilerar 
sina känslor med hjälp av familj och vänner. Papporna bearbetar sina känslor genom arbete 
och i ensamhet. Syskonen väljer oftast att utöka sina intressen som en metod för bearbetning, 
och involverar sitt bortgångna syskon i lekar. 
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Inledning 
Varje år drabbas cirka 250 000 familjer runt om i världen av det ofattbara, att ett barn får en 
cancerdiagnos. I Sverige insjuknar cirka 300 barn årligen, vilket motsvarar att cirka ett barn 
om dagen drabbas av cancer (Barncancerfonden, 2015a). Trots stora framsteg inom 
cancerforskning och behandling överlever inte alla barn kampen mot sjukdomen (Verberne et 
al., 2017). Då sjukdomen tar över och den kurativa vården inte längre ger resultat, inleds en 
palliativ fas. Denna inriktar sig på symtomlindring samt att ge barnet och familjen ett så bra 
avslut som möjligt trots svåra omständigheter.  

Idag väljer många familjer att med stöd från sjukvården, vårda sitt sjuka barn hemma. Att 
vårdas i hemmet inger trygghet för både barnet och familjen (Verberne et al., 2017). Med 
familj avses i denna studie föräldrar och barn, att leva tillsammans samt att ha en viktig roll i 
varandras liv. Detta är oberoende av samkönade relationer, ensamstående föräldrar, 
adopterade barn, eller bonusfamiljer. 

En cancerdiagnos innebär en stor påfrestning av familjesituationen. Alla får en ny vardag att 
hantera, både känslomässigt och socialt. Då ett barn vårdas palliativt lägger övriga 
familjemedlemmar sina egna känslor och behov åt sidan, för att ta till vara på den tid som 
finns kvar tillsammans med barnet (Verberne et al., 2017). Att genomlida denna period är en 
av de svåraste situationer en förälder kan uppleva, och det kommer påverka dem 
känslomässigt resten av livet. 

För att kunna möta samtliga familjemedlemmar på bästa sätt behövs kunskap om olika behov 
familjemedlemmarna har när ett barn i familjens vårdas palliativt och tiden efter barnets 
bortgång, vilket denna studie avser att studera.  

 

Bakgrund 
Cancer hos barn  
Framsteg inom cancerforskning innebär att 80% av alla barn, som får en cancerdiagnos, idag 
förväntas överleva sin sjukdom. Trots enorma framsteg så avlider fortfarande cirka 20% av 
alla drabbade barn (Montgomery, Sawin & Hendricks-Ferguson, 2016). 
De olika cancerformerna har olika överlevnadsstatistik (Barncancerfonden, 2015a). 
Cancerdiagnoser inom barnsjukvården delas upp i tre olika områden där de mest 
förekommande diagnoserna är leukemi och hjärntumörer. Leukemi står för cirka en tredjedel 
av alla cancerdiagnoser hos barn, och hjärntumörer står för cirka en fjärdedel. De olika 
cancerformerna drabbar barn i olika åldrar. Vissa typer är vanligare hos de små barnen, och 
andra diagnoser hos de äldre barnen. En typisk cancersjukdom som drabbar barn under 2 år 
och drabbar cirka 20 barn årligen är neuroblastom. Denna cancerform utgår från nervsystemet 
och vävnaden närmast ryggraden. Lymfom, är cancer i lymfkörtlarna och drabbar cirka femtio 
barn och ungdomar varje år. Elakartad njurtumör, nefroblastom så kallad Wilms tumör, 
drabbar cirka 10-15 barn varje år. Hos de lite äldre barnen diagnostiseras oftare bentumörer, 
osteosarkom som även benämns “typisk tonårscancer”. Det som skiljer barncancer och 
vuxencancer åt rent patologiskt är att hos vuxna finns det ofta en koppling till livsstilen. Detta 
samband saknas hos barn. Vad som utlöser barncancer är ofta oklart (Barncancerfonden, 
2015a). 
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Behandling 
Val av behandling beror på barnets tillstånd och på omgivningsfaktorer, samt hur omfattande 
sjukdomsutvecklingen är (Björk, 2009). Cancerbehandling består av fyra huvudområden. 
Dessa är kirurgi, stamcellstransplantation, strålning, och cytostatika. De vanligaste 
behandlingsformerna idag är cytostatika, strålning och kirurgi. Barn under 3 år strålbehandlas 
inte, utan behandlas endast med cytostatika och kirurgi. Samtliga metoder är vanligtvis 
väldigt intensiva och komplexa, och de behöver ibland kombineras för att få ett önskvärt 
resultat. Behandlingen brukar vanligtvis ta ett par månader, men kan sträcka sig upp mot 2,5 
år innan barnet anses färdigbehandlat. Denna typ av vård kräver hög kompetens och 
multidisciplinärt omhändertagande av många olika yrkeskategorier för både det drabbade 
barnet, men även för familjen runt omkring. Det är viktigt att försöka skapa en hållbar vardag 
för familjen (Björk, 2009). 

Det som anses vara centrala värden för både barnet och familjen i sjukdomsutvecklingen är 
förebyggande av lidande och effektiv symtombehandling. Barn i detta stadie kan ofta uppleva 
smärta i samband med sjukdomsutvecklingen, troligtvis på grund av invasionen och 
förstörelsen av vävnader och organ när den maligna sjukdomen breder ut sig. Trots att det 
idag finns många effektiva behandlingsstrategier för god smärtlindring, så upplevs resultatet 
ofta som instabilt (Conway, White, St. Jean, Zempsky & Steven, 2009). 

Brytpunkten mellan kurativ och palliativ vård 
När ett svårt besked lämnas är det viktigt att sjukvårdspersonalen uttrycker sig rätt genom att 
tala lugnt, vara tydlig i sitt tal och välja ett enkelt språk utan medicinska termer (Friedrichsen, 
2012). Patienterna uppskattar att få en tydlig information, vilket minskar risken för 
missförstånd. Valet av ord är av stor vikt vid ett samtal och patienten uppskattar även att 
varningssignaler ges innan beskedet kommer. Sjukvårdspersonalen kan göra detta i form av 
att sätta sig nära patienten eller att inleda meningen med “tyvärr”. Patienter minns endast 
cirka 25% av informationen som delges vid detta tillfälle, men vissa ord och meningar stannar 
kvar och ältas. En fråga som oftast dyker upp är “hur lång tid har jag kvar?” Vid detta tillfälle 
stannar oftast den uträknade tiden kvar i minnet och dagarna/månaderna räknas ner. När 
negativ information delges kan detta leda till en form av chock hos patienten (Fredrichsen, 
2012).  
 
Ett besked följt av kris 
Då ett barn drabbas av cancer så påverkas inte endast barnet, utan hela familjen 
(Barncancerfonden, 2015a). Att få en cancerdiagnos med dödlig utgång resulterar ofta i en 
krisreaktion. Cullberg (2012) beskriver olika förlopp och symtom av en kris som kan 
upplevas vid ett besked som detta. Fas ett är chockfasen, som varar från ett kort ögonblick till 
några dygn. Som sjuksköterska är det av stor vikt att ta hänsyn till att individen under denna 
fas kan ha svårt att minnas vad som sagts. Individen håller verkligheten ifrån sig och kan 
varken ta till sig det som skett eller bearbeta det. Under denna fas kan personen också 
uppträda väldigt avvikande.  
 
Reaktionsfasen tillsammans med chockfasen utgör den akuta krisen och bör inte pågå mer än 
4-6 veckor (Cullberg, 2012). Reaktionsfasen kan beskrivas som den fas då individen börjar 
bearbeta informationen. Försvarsmekanismer träder fram och ofta dyker frågeställningen upp 
“varför drabbar detta just mig/oss”. Mottagaren försöker finna en bakomliggande orsak till det 
som inträffat. Då det akuta skedet avtagit så träder bearbetningsfasen in. Denna fas är oftast 
påtaglig under 6 månader till 12 månader. Under denna tid börjar individen se framåt mot 
framtiden. Sista fasen beskrivs som nyorienteringsfasen. Traumat och tiden relaterat till 
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cancern blir ett minne i det fortsatta livet och i den kommande vardagen. Detta kan liknas vid 
ett ärr. Individen kan nu återta kontakten med livet och det som skett är inte längre ett hinder 
(Cullberg, 2012). Denna traumatiska händelse kan först bearbetas efter barnets bortgång 
(Barrera et al., 2009).  
 
Lidande hos den cancerdrabbade familjen 
Lidande är individuellt och utformas av omgivningen (Eriksson, 2015). Att känna sorg och att 
sörja över det som håller på att förloras, eller det som har förlorats, är en del av lidandet. 
Hopplöshet, förnedring, skuld och ensamhet är en del av upplevelsen vid detta tillstånd. När 
lidandet är som mest outhärdligt för individen försvinner ofta förmågan att förmedla känslan 
till omgivningen. En människa som upplever ett svårt lidande kan även uppleva hälsa. För att 
uppleva hälsa så ska människan ses som en helhet där både kropp och själ ingår. 
Sjuksköterskors grundinställning bör vara att försöka lindra lidande, eliminera det onödiga 
lidandet, bevara fysisk renlighet, vara närvarande och att vara ärlig och öppen för samtal. 
Samtidigt ska sjuksköterskan förmedla hopp, trösta, uppfylla önskningar och vara närvarande 
i förtvivlan. När en människa upplever svårt lidande kan detta lindras genom närvaro, 
smekningar eller uttryck av medkänsla genom en vänlig blick eller ett vänligt ord. Detta är 
något som behöver upprepas om och om igen. En del av lidandet är att möta döden vilket 
innebär att utplånas både fysiskt och själsligt (Eriksson, 2015). 
 
Familjefokuserad omvårdnad 
Hallström (2009) beskriver familjefokuserad omvårdnad som ett samlingsbegrepp utifrån två 
inriktningar. Det ena är familjecentrerad omvårdnad som innebär att familjen ses som ett 
komplett system. Den andra inriktningen är familjerelaterad omvårdnad som fokuserar på 
patienten i sin helhet, och tar även hänsyn till individens sociala sammanhang i familjen. Då 
samtliga familjemedlemmar påverkar varandras liv och hälsa så kräver de flesta tillfällen 
inom barnsjukvården att familjen betraktas som en enhet. Alltså är familjecentrerad 
omvårdnad att eftersträva inom barnsjukvården. 
Ett tragiskt besked som obotlig cancer hos ett barn drabbar alla i familjen, vilket medför att 
samtliga får ett ökat stöd. Föräldrar och syskon kan ha svårt att uttrycka och förmedla sina 
behov i en allvarlig situation när allt fokus ligger på att underlätta för det sjuka barnet. Det är 
av stor vikt att sjuksköterskan tänker ur ett familjecentrerat perspektiv då alla medlemmar av 
familjen blir drabbade (Hallström, 2009). 
 
Ny forskning från Crespo, Santos, Tavares och Salvador (2016) visar att när familjecentrerad 
omvårdnad främjas resulterar detta till en tryggare vårdmiljö för familjen, och 
sjukvårdspersonalen behövde inte ägna lika mycket tid åt dem. Denna typ av 
omvårdnadsstrategi upplevdes ha en direkt koppling till förbättrad livskvalitet och 
tillfredsställelse i livet under sjukdomsförloppet för både barnet och familjen. Det är därför av 
stor vikt att få större förståelse för samspelet mellan familj och sjukvårdssystem i samband 
med barncancer (Crespo et al., 2016). 
 
Sjuksköterskan bör involvera hela familjen på ett naturligt sätt så att de tillsammans kan 
utforma strategier för att skapa trygghet för samtliga familjemedlemmar. Hen behöver främja 
god kommunikation och låta familjen ha kontroll. Hen ska även kontinuerligt uppmuntra 
föräldrarna genom ord och stöd. Sjuksköterskan behöver främja familjens dynamik för att 
bidra till en fungerande samt kärleksfull relation under sådana omständigheter som att till 
exempel vistas på sjukhus (Hallström, 2009). 
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Målet med familjefokuserad omvårdnad är att underlätta och uppmuntra relationen mellan 
barnen och föräldrar, samt underlätta kontakten mellan det sjuka barnet och dess familj 
(EACH, n.d). Att förhindra separation mellan barnet och familjen är alltid av stor vikt, om det 
inte skulle anses skadligt för barnet. Alla barn skall behandlas med omsorg, känslighet, 
rättvisa och respekt i alla vårdsammanhang. Sjuksköterskan bör anpassa vården och 
bemötandet utefter barnets situation, välbefinnande och specifika behov. Genom att visa 
respekt, samt beakta fysisk och psykisk integritet så främjas barnvänlig sjukvård. Detta 
placerar barnens rättigheter, behov och resurser i centrum med hänsyn till hens familj och 
sociala miljö. Målet är att göra barnen delaktiga i planeringen av vården, tillsammans med 
familjen (EACH, n.d). 
 
Sjuksköterskans funktion och ansvar 
Sjuksköterskan har ett stort och viktigt ansvar kring omvårdnaden av patienter. 
Enligt International Council of Nurses (ICN, 2014) är det sjuksköterskans ansvar att rikta 
vården till den som har störst behov. Sjuksköterskan ska även främja mänskliga rättigheter 
och värderingar genom att visa respekt, lyhördhet, medkänsla och trovärdighet för enskilda 
personer och familjens integritet. Sjuksköterskan ska tillämpa ett etiskt förhållningssätt, samt 
ha en öppen dialog som bidrar till en god vårdkultur.  

Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska legitimerad sjuksköterska ansvara för 
omvårdnadsarbetet, både självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med patienten och 
dennes närstående. Omvårdnadens fokus är patientens grundläggande behov så väl som fysisk 
och psykisk, samt kulturell och andlig dimension. I omvårdnadsarbetet ingår att skapa en 
förtroendefull relation både med patient och dess närstående, och lägger grunden för en god 
omvårdnad. Sjuksköterskan skall även fastställa omvårdnadsdiagnoser utifrån patientens 
behov, resurser och problem och ha fastställda mål. Omvårdnadsarbetet skall ske i 
partnerskap med patienten och när önskan finns tillsammans med dennes närstående. Denna 
omvårdnad inkluderar att bedöma, planera och genomföra planeringen tillsammans med 
involverade. Detta partnerskap skall lägga grunden till förutsättningar för att kunna planera 
och prioritera beslut i omvårdnadsprocessen. Legitimerad sjuksköterska skall kunna 
säkerställa informationsöverföringen mellan samtliga delaktiga, därmed har sjuksköterskan en 
viktig funktion (SSF, 2017).  

Den kunskap som finns inom omvårdnad bör utökas och tydliggöras angående de möjligheter 
som idag finns för de drabbade familjerna. Med ett kontinuerligt stöd från hälso- och 
sjukvårdspersonal och samhället kan familjens möjligheter att vårda sitt barn i hemmet 
främjas. Detta ger ökad livskvalité och delaktighet för föräldrarna (Pearson, 2013). Forskning 
visar att föräldrarna spelar en viktig roll i den praktiska och känslomässiga delen av barnets 
omsorg och trygghet under uppväxten, vilket blir extra påtagligt vid en allvarlig sjukdom 
(Broberg, 2009). 

Vid slutet av ett barns liv värdesätter föräldrarna adekvat information och kommunikation 
från sjuksköterskan, samt att få vara fysiskt närvarande med barnet. För att möjliggöra detta 
behöver sjuksköterskor visa, förklara och göra allt för att lindra symtom, samt främja ett 
socialt stöd och empatiska relationer till samtliga i familjen (Latha, Scott, Kumar, 
Subramanian & Rajendran, 2016) 

Sjuksköterskor upplever det som en stor utmaning att vårda och stödja cancersjuka barn och 
deras familjemedlemmar då de många gånger känner sig hjälplösa i sin yrkesroll (Pearson, 
2013). För att stödja familjen i att vårda sitt barn krävs det att sjuksköterskan kan förmedla all 
nödvändig information samt hjälpa familjen att skapa en hanterlig vardag utifrån den nya 
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situationen. Dock upplevdes det svårt för vissa sjuksköterskor att avväga vad som var 
lämpligt att säga i olika sammanhang, med risk för att inte veta hur familjen skulle reagera. 
Svårast upplevdes tiden strax efter brytpunkten mellan kurativ och palliativ vård. Föräldrarna 
önskade fortsatt behandling och hoppades på ett mirakel i form av förbättring, medan 
sjuksköterskan förstod att detta inte var möjligt och att vårdandet nu skulle övergå till det 
palliativa och där ge barnet ett bra avslut (Pearson, 2013). 

Sjuksköterskor upplever den sista palliativa tiden som en svår tid då barnet upplever smärta 
och ångest. Mängden lidande och fysisk smärta ligger till grund för mängden av 
medicinering. En annan svår aspekt i arbetet var frågan om hur väl barnet upplevde smärtan 
och dess tankar kring döden. Behandlingens mål var att minska smärtan, minska lufthunger 
och kontrollera den ångest som orsakades av insikten att döden var nära eller oundviklig 
(Tringali, Lauro-Grotto & Papini, 2012). 

 

Problemformulering 
Cancer drabbar barn i alla åldrar och chansen till överlevnad varierar relaterat till diagnos. 
Trots stora framsteg inom forskning om cancer och dess behandling är det fortfarande ett stort 
antal barn som årligen dör i denna sjukdom. Att delges informationen om att det inte längre 
finns någon behandling att tillgå, drabbar inte endast det sjuka barnet utan påverkar hela 
familjens vardag. Vården utgår vanligast från individens perspektiv och det är lätt att glömma 
de anhörigas behov trots att även dessa drabbas hårt. 

Föräldrar och syskon är de viktigaste komponenterna för att barnet ska kunna hantera denna 
svåra tid, vilket blir en svår balansgång av att vilja finnas där för sin familjemedlem och att 
hantera sin egen vardag. Tidigare forskning påvisar att förlora ett barn i cancer är en 
förödande upplevelse.    

Denna studie fokuserar på att se hela familjers erfarenheter, inte endast ur ett föräldra- eller 
syskonperspektiv, så som de flesta tidigare studier har gjort. Djupare kunskap kring detta 
allvarliga men vanligt förekommande ämne behövs. Att skaffa ytterligare kunskap om 
familjemedlemmars erfarenheter med ett barn som förloras i cancer är av stor vikt för 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete. För att kunna möta familjens behov av stöd behöver 
sjuksköterskan fördjupad kunskap och förståelse kring de erfarenheter som anhöriga får när 
de förlorar ett barn i cancer och tiden efter. 

Syfte 
Syftet med denna studie var att belysa familjemedlemmars erfarenheter av att förlora ett barn i 
cancer. 

Metod 
I denna studie har en metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av 
kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012) valts. Målet är att ge en ökad förståelse för 
ett fenomen genom vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar. Utgångspunkten i 
denna studie är att beskriva personliga upplevelser, erfarenheter och behov. Genom att basera 
studien på kvalitativ forskning ges en djupare insikt av familjemedlemmars erfarenheter, och 
skapar en bättre förståelse för deras livssituation. 
Enskilda vetenskapliga studier har generellt en hög kunskapsnivå som utgångspunkt, men vid 
analys och sammanställning av flera liknande studiers resultat bidrar det till en större 
kunskapsnivå och tillförlitlighet (Friberg, 2012). Förhoppningen är att studiens resultat skall 
kunna komma till användning i praktiken.  
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Litteratursökning 
De databaser som användes till de systematiska artikelsökningarna var databaserna CINAHL, 
Proquset och Pubmed.  De olika databaserna inriktar sig på olika områden som omvårdnad 
eller mer medicinskt fokus vilket gav oss ett brett sökfält. Inledningsvis gjordes osystematiska 
sökningar i samtliga databaser för att hitta lämpliga sökord och utvärdera hur väl dessa 
speglade syftet. Den systematiska sökningen påbörjades så snart lämpliga sökord identifierats. 
Sökorden som användes var cancer children, palliative care, end of life, family, siblings 
experience. Det gjordes sammanlagt tre sökningar i vardera databasen med olika 
kombinationer av sökorden. De olika orden som kombinerades var cancer children, pediatric 
oncology, palliative care, end of life, family, siblings experience för att komma så nära syftet 
som möjligt. 
För att utöka sökfältet tillämpades olika metoder i form av trunkering och boolesk sökteknik. 
Exempel på boolesk var att End of life kombinerades med OR palliativ care för att täcka båda 
sökorden i en och samma sökning, vilket resulterade i fler relevanta träffar. 
Trunkering innebär att möjliggöra fler böjningsformer på sökordet, som till exempel ”famil*” 
som då angav träffar på både family och families (Östlundh, 2006).  ”Boolesk sökteknik” är 
en effektiv sökmetod vid artikelsökning vid fler än ett sökord, som tillämpades för att få 
tydligare avgränsning till relevanta resultat. Mestadels kombinerades sökorden genom att 
lägga till ”AND” och/ eller ”OR” mellan orden som gav ett större sökfält. Begränsningar 
gjordes avslutningsvis i vardera sökningen, detta i form av forskning som inte var äldre än 10 
år (2007-2017), de skulle innehålla abstract samt till det Engelska språket för att till slut få 
fram de mest relevanta artiklarna. I CINAHL användes även “peer review” för att få fram 
vetenskapligt granskade artiklar. Två artiklar framkom i slutet av sökningen i form av 
osystematisk sökning via sidförslag från databaserna. 
 
Urval 
Till studien valdes 13 kvalitativa beskrivande artiklar ut för analys för att få en djupare insikt i 
olika familjemedlemmars erfarenheter. Dessa artiklar granskades med hjälp av en 
granskningsmall för kvalitativa artiklar utarbetad av Högskolan Väst (2017) (Bilaga II). 
Genom att använda denna granskningsmall så kan resultatet bidra med evidensbaserad 
kunskap som speglar syftet. Inklusionskriterier som har gjorts i studien är erfarenheter från 
föräldrar och syskon när en ung familjemedlem drabbats av en obotlig cancer, den palliativa 
vårdtiden av barnet med cancer samt upplevelser av tiden efter bortgång av barnet.  
Exklusionskriterier var palliativ vård av ett sjukt barn över 18 år inom familjen, och cancer 
hos barn där detta tillfrisknat. Även litteraturbaserade och kvantitativa artiklar exkluderades 
då vi eftersökte upplevelser. 
 
Analys 
För att bidra till evidensbaserad omvårdnad användes en metod som har grund i analys av 
kvalitativ forskning. Denna är beskriven av Friberg (2012) och utgörs av fem steg för att 
uppnå ett ökat kunskapsvärde och resultat. Metoden bygger på att plocka ut nyckelfynden 
som svarar mot syftet i de olika artiklarnas resultat, för att sedan analysera detta material och 
bygga upp ett nytt evidensbaserat resultat. En god struktur av analysen är av stor vikt för ett 
bra resultat. 
 
Steg ett enligt Friberg (2012) består av att läsa artiklarna ett flertal gånger för att få en känsla 
av dess innebörd. Efter detta så bör fokus ligga på resultatdelen. Steg två innebär att 
identifiera det framträdande som besvarar syftet i varje enskild resultatdel som sammanställs i 
steg tre. Det viktiga i detta steg är att skapa en schematisk översikt av materialet för att det 
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enklare ska kunna analyseras. I steg fyra och fem jämförs de olika nyckelfynden för att finna 
likheter samt skillnader. Detta för att kunna skapa en helhet och övergripande teman (Friberg, 
2012). 
 
Inledningsvis läste författarna enskilt de olika artiklarna upprepade gånger för att få en känsla 
av innehåll. Därefter flyttades fokus till resultatdelarna av de olika artiklarna. Dessa lästes 
upprepade gånger för att få en känsla av dess innehåll och syfte. De valda artiklarna 
numrerades. Därefter identifierades och jämfördes nyckelfynden som svarade mot syftet. 
Dessa nyckelfynd markerades med hjälp av olika färger för att lättare kunna urskilja 
innehållet och översattes till svenska. I det tredje steget delades materialet in i olika färgkoder 
och grupper för att få en tydligare översikt. I steg fyra och fem granskades de olika 
nyckelfynden. Fokus låg på att jämföra och identifiera samt gruppera nyckelfynden utifrån 
skillnader och likheter. Av dessa skapades preliminära subteman. När de olika nyckelfynden 
bearbetats otaliga gånger så kunde det till sist skapas relevanta subteman och teman som 
svarade mot syftet. 
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Resultat 
Ur analysen av datamaterialet framträdde fem teman och sexton subteman. 
 
 
Tabell 1. Översikt över teman och subteman. 
_______________________________________________________________ 
Teman                                            Subteman 
_______________________________________________________________ 
 Den smärtsamma brytpunkten                                                
 

      Direkta känslor av chock, ovisshet och oro 
      Delge barnet information krossade deras hjärtan 

Upplevelsen av att känna sig hjälplös vid barnets 
sorgsna reaktion 

 
 
Tiden efter det tragiska beskedet  
 
                       Att försöka bevara en normal vardag 

      Samspelet mellan barnet och föräldrar i vårdandet 
      Syskonens känslor av att bli åsidosatta i familjens nya    
      vardag 

 
 
Den nedåtgående sjukdomsprocessen          
 

      Bortprioritera egna behov och vårda sitt sjuka barn 
                                  i hemmet 

      Pendlande känslor mellan hopp och förtvivlan 
      Oro över att inte ha gjort tillräckligt 
      Önskan om mer stöd och kontinuerlig information    
      från sjukvården 

                
                             
När barnets kamp når ett slut                        
  

      Inte redo att se sitt barn närma sig döden 
      En svår balansgång mellan att smärtlindra och bevara 
      kontakten 
      När själen lämnar kroppen 
 

 
Fortsätta livet med tomrum av saknad    
   
           En ny vardag att bearbeta och acceptera 

      Syskonens känslor av ensamhet och förändring 
      Bevara minnena och bandet till det bortgångna barnet 
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Den smärtsamma brytpunkten 
Detta tema handlar om när familjen får informationen om att cancern inte längre är botbar och 
vården övergår från kurativ till palliativ. Detta innebär en bergochdalbana av känslor och det 
blir en livsomvälvande tid som hela familjen tvingas genomlida. Subteman som framkom var 
direkta känslor av chock, ovisshet och oro, delge barnet information krossade deras hjärtan 
och upplevelsen av att känna sig hjälplös vid barnets sorgsna reaktion.  
 
Direkta känslor av chock, ovisshet och oro 
Första steget för samtliga föräldrar var onkologens delgivande av att sjukdomen inte längre 
var behandlingsbar (Kars, Grypdonck, De Bock & Van Delden, 2011). Vid beskedet infann 
sig en känsla av chock, vilket beskrevs som en traumatisk upplevelse av många föräldrar 
(Decinque et al., 2008). Trots att de visste att barnet var svårt sjukt, söktes en logisk 
förklaring till varför deras barns sjukdom inte längre gick att behandla (Monterosso & 
Kristjanson, 2008). I samband med detta dök frågor upp som: finns det något vi kan göra? 
Hur mycket tid finns kvar? Kommer mitt barn att dö? (Kars et al., 2011). De flesta föräldrar 
uttryckte känslor som att känna sig hjälplösa, sorg samt oro inför framtiden. Den främsta 
känslan var oro inför barnets sjukdomsförlopp, vilket relaterades till lidande och smärta 
(Dighe, Jadhav, Muckaden & Sovani, 2008). Vid onkologens delgivande kunde föräldrar 
beskriva denna stund likt ett sår som hade öppnats och kommit åt en ömtålig nerv. Andra 
beskrev delgivandet av informationen som att plötsligt hamna på fel sida av linjen (Kars et al., 
2011). Vid informationen uppstod en kamp mellan att vilja bevara barnet levande och att 
släppa taget om fortsatt medicinsk behandling (Kars et al., 2009). De hade även svårt att 
släppa känslan av tro och hopp genom att inte ge upp alternativ behandling då livet skulle 
kännas meningslöst utan sitt barn (Dighe et al., 2008). Även känslor som att de inte längre 
kunde fly från verkligheten, när deras barn skulle lämna dem, var vanliga (Kars et al., 2009).  
 
Informationen om att behandling inte längre var ett alternativ tvingade föräldrarna att 
förbereda sig inför barnets kommande död. Direkta tankar och tydliga bilder av barnets 
lidande och slutskede dök upp. I samband med detta fluktuerade även tankar om barnets 
begravning, storlek på kyrkan, samt klädval på barnet (Kars et al., 2011). Gemensamt för 
många föräldrar var att de upplevde en direkt kollaps av föräldraskapet. Bland de föräldrar 
som endast hade ett barn handlade oron mest om att inte få uppleva att bli mor- och 
farföräldrar (Kars et al., 2011). 
 
Vid samtalet delgav läkaren att det fortsatta valet av symtomatisk behandling överlämnades 
till föräldrarna i samråd med ansvarig sjuksköterska, vilket upplevdes som tungt och svårt 
(Kars et al., 2011). Föräldrarna försökte behärska sina känslor och ta in informationen om 
barnets sjukdom och de behandlingsalternativ som fanns kvar (Monterosso et al., 2008). 
 
Delge barnet information krossade deras hjärtan 
De flesta barnen fick informationen av sina föräldrar att sjukdomen inte längre kunde botas, 
vilket krävde väldigt mycket styrka av föräldrarna. Att delge denna information till barnet var 
viktigt men gav en känsla av att deras föräldraskap krossades (Kars et al., 2011). 
Budskapet upplevdes väldigt svårt att förmedla och de undvek orden ”att dö”, då det krossade 
deras hjärtan att säga dessa ord högt (Dighe et al., 2008).  
 
Föräldrar till de äldre barnen upplevde även att dessa redan visste om sjukdomens utveckling 
då de hade tillgång till sin journal. Föräldrar till de små barnen ansåg att dessa inte borde ta 
del av beskedet om det negativa tillståndet, då de var för små för att förstå innebörden. Inga 
av barnen fick möjligheten att prata med sjukvårdspersonalen om vad som skulle ske, och vad 
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framtiden skulle utvisa. Detta överlämnades till föräldrarna (Dighe et al., 2008). 
Sjukvårdspersonalen uppmanade samtliga föräldrar att vara öppna och ärliga mot barnen och 
delge dem informationen (Kars et al., 2011). 
 
Upplevelsen av att känna sig hjälplös vid barnets sorgsna reaktion 
Föräldrarna kände sig hjälplösa när de såg barnets reaktion på de dåliga nyheterna. De 
upplevde även att trygghetsrollen förändrades då de inte längre kunde påverka barnets 
situation (Kars et al., 2011). När föräldrarna delgav informationen försökte de inta en 
omsorgsfull roll och skydda barnet från att bryta samman. Föräldrarna beskrev att vissa barn 
försökte behålla lugnet, medan andra fullständigt bröt ihop (Kars et al., 2011). En del barn 
försökte hålla hoppet uppe medan andra blev tårögda och deprimerade, reaktionen varierade.  
 
Vissa var redan uttömda av smärta och lidande och beskrev sin längtan att få dö. En del av 
barnen beskrev en längtan att snart få träffa närstående i himlen (Dighe et al., 2008). 
 
Tiden efter det tragiska beskedet 
Detta tema handlar om tiden efter informationen från onkologen relaterat till förändrad 
vårdinriktning från kurativ till palliativ behandling där familjerna kämpade med att 
upprätthålla en struktur i sina egna liv samtidigt som de bearbetade sin sorg. Subteman som 
framkom var att försöka bevara en normal vardag, samspelet mellan barnet och föräldrar i 
vårdandet och syskonens känslor av att bli åsidosatta i familjens nya vardag. 
 
Att försöka bevara en normal vardag 
För att kunna skapa en balans och trygghet i vardagen var familj, vänner och skola oftast 
informerade om barnets tillstånd (Kars et al., 2011). Närstående, vänner och grannar 
fungerade för många som ett stort känslomässigt stöd för familjen (Dighe et al., 2008).  
 
I familjen skapades en atmosfär av gemenskap för att hantera maktlösheten de kände (Kars et 
al., 2009). Livet hade nu övergått från att känna kontroll över sjukdomen till att leva i en 
relativt stabil vardag (Kars et al., 2011). Föräldrarna upplevde trygghet när de behöll en 
vardag för familjen (Kars et al., 2009). De eftersträvade känslan av ett normalt vardagsliv och 
uppmuntrade därför barnen att leva på som tidigare (Kars et al., 2011), samt delta i aktiviteter 
för att distrahera tankarna från sjukdomen (Dighe et al., 2008). Genom att skapa ett liv som 
barnet kunde uppskatta, fann alla föräldrar en mening i sin föräldraroll (Kars, Grypdonck, 
Beishuizen, Bergh & Van Delden, 2010). Det gav föräldrarna styrka att se barnet njuta och 
fortfarande uppskatta sitt liv (Kars et al., 2011).  
 
Föräldrarna försökte bevara alla fina stunder tillsammans för att skapa kära minnen. Detta 
gjordes i form av att fotografera barnet, samt arrangera bilder där dropp och slangar togs bort 
från barnet (Kars et al., 2011). I takt med barnets försämring gick familjen från att göra 
vardagliga aktiviteter utomhus, till att göra dessa i hemmet (Monterosso et al., 2008). De 
hittade på olika sätt att anpassa den nedåtgående processen av den nya verkligheten som var 
på väg (Kars et al., 2009). Barnets fysiska tillstånd var skört, men ändå relativt stabilt och 
kontrollerbart. Behandling, symtom och komplikationer kunde under denna tid hanteras och 
barnet kunde ha en fungerande vardag (Kars et al., 2011).  
 
Föräldrarna försökte genom att spendera så mycket tid som möjligt med barnet, minska sin 
ånger i efterförloppet (Thompson et al., 2012). De tampades mellan att konstant finnas där för 
barnet och att fortsätta möta de vardagliga kraven. De flesta fortsatte endast med de 
nödvändigaste sysslorna i vardagslivet, som exempel att skicka övriga barn till skolan och att 
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laga mat. Förvarningar om förlust var ett starkt hot mot föräldrarnas känslomässiga stabilitet 
(Kars et al., 2011). 
 
Samspelet mellan barnet och föräldrar i vården 
För föräldrarna var det viktigt att skapa en bra förälder - barnrelation i gemenskap för barnets 
bästa (Kars et al., 2009). Hos de små barnen, som inte hade möjligheten att förmedla sig 
verbalt, läste föräldrarna av de fysiska signalerna i form av uttryck och beteende. Hos de äldre 
barnen användes direkta strategier genom att involvera barnet i samtal, istället för att läsa av 
signaler och uttryck (Kars, Grypdonck, De Bock & Van Delden, 2015).  
 
Acceptans och delaktighet i beslutsfattandet var beroende av barnets ålder, och en viktig del 
för föräldrarna (Monterosso et al., 2008). Detta inkluderade delaktighet i vardagslivet och 
kontroll av smärtlindring, självbestämmande kring medicinering samt hantering av försämring 
av sjukdomen (Kars et al., 2015). En del av de äldre barnen hade tillsammans med sina 
föräldrar kommit överens om att fokusera på det positiva i livet, då de var rädda att negativa 
tankar skulle påverka deras relation. De undvek att prata om livets slutskede, och pratade 
hellre om framtiden.  
 
En del föräldrar upplevde ett behov av att diskutera begravningen med barnet för att kunna 
uppfylla deras önskningar i efterhand (Kars et al., 2011). Att kommunicera med barnet om 
livets slut upplevdes som nödvändigt men tungt för föräldrarna. De förberedde barnet inför 
döden med hjälp av sagor (Kars et al., 2009). Barnet uttryckte sorg över att behöva lämna 
livet och att dom skulle komma att sakna mamma och pappa (Björk, Sundler, Hallström & 
Hammarlund, 2016). 
 
Syskonens känslor av att bli åsidosatta i familjens nya vardag   
Syskonen upplevde ofta att de inte fick all den information som de var i behov av (Dighe et 
al., 2008). När läkaren berättade att diagnosen var cancer associerade de detta direkt till död 
(Jenholt Nolbris, Enskär & Hellström, 2014). Vissa syskon var rädda för att behandlingen 
skulle skada det sjuka syskonet mer än lindra, och uttryckte en önskan om att få prata med 
någon om sina tankar och funderingar kring behandlingen, sjukdomen och döden. Många 
syskon kände sig hjälplösa och ansvariga för att skydda sitt sjuka syskon mot den yttre 
världen. De tänkte tankar som att de var tvungna att hålla sig friska för familjens skull.  
Andra önskade att de skulle få vara sjuka ett tag för att få uppmärksamhet eftersom 
föräldrarna spenderade all sin tid med det sjuka syskonet, antingen i hemmet eller på 
sjukhuset. De upplevde att familjen hade förändrats, orken var mindre och vardagsaktiviteter 
var svåra att utföra som tidigare. Föräldrarna såg så trötta och sorgsna ut att barnen inte ville 
be om deras uppmärksamhet. De kände sig oviktiga och bortglömda i familjen. Syskon 
beskrev känslan av ett behov att uttrycka sin kärlek till det sjuka syskonet innan de åkte 
hemifrån på grund av ovisshet om framtiden (Jenholt et al., 2014). 
 
Den nedåtgående sjukdomsprocessen 
Detta tema handlar om tiden som fokuserade på symtomlindring i det palliativa skedet av 
barnets liv. Denna fas beskrevs som mycket svårhanterlig för samtliga familjemedlemmar. 
Subteman som framkom var bortprioritera egna behov och vårda sitt sjuka barn i hemmet, 
pendlande känslor mellan hopp och förtvivlan, oro över att inte ha gjort tillräckligt och en 
önskan om mer stöd och information från sjukvården.  
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Bortprioritera egna behov och vårda sitt sjuka barn i hemmet  
Starten på den nedåtgående processen innebar för många föräldrar att då det inte längre fanns 
någon effektiv behandling att tillgå. För att acceptera detta behövde vissa testa alla alternativ 
och se med egna ögon, att det inte längre fanns någon återvändo. De skulle aldrig förlåta sig 
själva om de inte gjort allt för att rädda sitt barn (Kars et al., 2011). 
 
De flesta av föräldrarna tog över ansvaret att vårda sitt barn i hemmet under den palliativa 
fasen med stöd från vårdpersonalen. Genom att vårda barnet hemma kunde familjen fungera 
som ett skyddande och vårdande system för barnet (Monterosso et al., 2008). Många föräldrar 
gick ner i arbetstid eller sjukskrev sig för att kunna spendera all sin tid med barnet (Kars et al., 
2015). Majoriteten av alla pappor fortsatte att arbeta, medan mammorna ofta stannade hemma 
och vårdade sitt sjuka barn samt tog hand om familjen (Thompson et al., 2012). När de 
vårdade sitt barn bevarades ett fokus som gjorde att de inte föll samman och bröt ihop. Vissa 
av föräldrarna var överrumplade och utmattade av processen när de inte längre kunde 
kontrollera situationen. För att behålla kontrollen över situationen försökte de hålla barnet 
välmående genom energirik mat och alternativ medicin. De försökte skapa en framtid som 
inte skulle komma (Kars et al., 2011).  
 
De flesta frigjorde sina egna behov och satte sin sorg åt sidan för att kunna vårda barnet och 
fortsätta familjelivet (Kars et al., 2010). Trots utmattning ansåg de att en del av föräldraskapet 
var just att närvara med sin kärlek samt känna av barnets behov och signaler. Ett flertal av 
föräldrarna sov även tillsammans med barnet (Kars et al., 2015). 
 
Pendlande känslor mellan hopp och förtvivlan 
Familjemedlemmarna hanterade sina känslor och upplevelser olika. Gemensamt var att de 
hade en känsla av att de inte fick kollapsa, då de ville finnas där för barnet. De kände ett starkt 
behov av att barnet skulle ha det så bra som möjligt under slutstadiet (Kars et al., 2009).  
 
Vissa föräldrar hade svårt att läsa av barnets signaler, andra läste konstant, oftast omedvetet 
av sitt barn. De föräldrar som var intensivt involverade i barnets liv hade känslan av att de 
kände sina barn och förstod deras behov väl. Dessa föräldrar upplevde det även som en 
naturlig handling att representera barnets röst. När barnets personlighet lyste igenom så 
glömde de för stunden att döden skulle komma (Kars et al., 2015). När det kändes för tungt att 
se livet ur barnets perspektiv så stängde de av dessa naturliga instinkter för ett tag (Kars et al., 
2015). 
 
Vissa av föräldrarna såg barnets smärta men kopplade inte detta till lidande (Kars et al., 
2009). Delar av sjukdomen relaterades till andra orsaker, som till exempel symtom som kunde 
lindras eller en infektion som kunde botas. Detta var en försvarsmekanism för att slippa se 
verkligheten och att orsaken var en försämring i barnets grundsjukdom (Kars et al., 2010).  
Många föräldrar undvek att prata med barnet om dess tillstånd och den kommande döden, då 
de önskade behålla hoppet och glädjen som vardagslivet bidrog med (Kars et al., 2009; Björk 
et al., 2016). En gemensam känsla hos föräldrarna var att lida när de såg sitt barn ha ont och 
gråta, men barnets ovillkorliga kärlek gav dem styrkan att finnas där (Kars et al., 2010). Vissa 
upplevde till och med en övernaturlig styrka (Kars et al., 2011). Att tänka på att barnet skulle 
dö var ohanterligt och känslor av förlust hotade föräldrarnas styrka. Som en motreaktion sökte 
de kontroll över situationen. De föräldrarna som tappade kontrollen tog ett steg bakåt och lät 
den starkare föräldern och sjukvårdspersonalen ta över (Kars et al., 2009). När känslor av sorg 
kom upp till ytan bröt många föräldrar samman, vilket de eftersträvade att förhindra (Kars et 
al., 2010). Tankar som flög genom föräldrarnas huvud var att fly och komma tillbaka när allt 
skulle vara över. Föräldrarna tänkte även tankar om hur framtiden skulle påverkas av att 

12 
 



förlora en del av sitt föräldraskap. De funderade även på om de var en tillräckligt bra förälder 
under denna tid (Kars et al., 2009). De uttryckte också en oro över att syskonen skulle drabbas 
av liknande sjukdom (Dighe et al., 2008). 
 
När människor utanför familjen uttryckte sorg och diskuterade barnets slutskede hotade detta 
familjens stabilitet. Att förklara situationen tog mycket energi och upplevdes som frustrerande 
(Kars et al., 2011). Föräldrarna upplevde att vänner inte förstod deras situation eller kunde 
sätta sig in i deras sorg (Decinque et al., 2008). Detta blev ett dilemma då de samtidigt hade 
ett behov av stöd och vägledning för att hantera sina känslor (Kars et al., 2009). Föräldrarna 
skapade därför en egen verklighet för att hålla hoppet vid liv, men detta förändrades med 
tiden, och med barnets försämring i sin sjukdom. Hoppet gick från att bota och stabilisera, till 
att sakta ner sjukdomsutvecklingen, till att behålla kommunikationen för att slutligen önska 
ett snabbt och stillsamt avslut utan lidande (Kars et al., 2010). Föräldrar såg dödsstunden i 
förväg vilket orsakade en lång och jobbig väntan, speciellt när barnet led (Kars et al., 2009).  
Hopp, oro och osäkerhet konkurrerade genom hela behandlingen och vårdandet (Monterosso 
et al., 2008). 
 
Oro över att inte ha gjort tillräckligt 
Sista tiden innebar en uppenbar försämring av barnets tillstånd, vilket var en jobbig tid både 
för föräldrarna och barnet (Björk et al., 2016). Deltagandet i vardagliga sysslor blev allt 
svårare vilket visade sig i form av energibrist. Barnet visade stundvis tecken på att inte längre 
orka och på att vilja ge upp (Kars et al., 2011). Barnets kroppsfunktioner försämrades, 
infektioner kom tätare och sysslor som att gå och äta blev allt svårare för barnet. En del barn 
förlorade sin förmåga att kommunicera (Björk et al., 2016). Ofta yttrade sig de fysiska 
symtomen först, likt ett konkret bevis på den väntande oundvikliga framtiden. Föräldrarna 
försökte undvika och försena dessa symtom, då de upplevdes som ett hot. De som saknade 
tydliga bevis av cancerns progression hade svårt att acceptera situationen och fortsatte söka 
efter chanser till överlevnad (Kars et al., 2010).  
 
Föräldrar upplevde att det var svårt att dra gränsen för när det var tid att avsluta behandling 
eller att förlänga barnets liv för sin egen skull (Monterosso et al., 2008). Under denna tid så 
slets föräldrarna mellan känslor av att förlora sitt barn och att slippa se det lida (Björk et al., 
2016). Tankar kring vad som skulle hänt om de hade agerat annorlunda eller gjort mer dök 
upp. Rädslan var att stå på barnets begravning och få känslan av att inte ha provat all tänkbar 
behandling (Kars et al., 2010). Att släppa taget kring alla tankar och funderingar innebar att 
en andra chans inte skulle komma.  
 
För att förbereda barnet inför den kommande framtiden så försökte de göra barnet medveten 
om varandra även efter döden. Vissa skapade en positiv bild av döden där barnet skulle få 
besöka en bra plats, exempelvis en stjärna med en stor lekplats på. De undvek att berätta att 
barnen skulle åka ensamma (Kars et al., 2011). En del målade upp en bild av Gud och Jesus 
som skulle ta hand om dem i himmelen tills de sågs igen, andra pratade om själslig tro och att 
fortfarande ha ett band efter döden (Kars et al., 2010). 
 
Vissa föräldrar hade svårt för att prata med sitt barn om döden av rädsla för att barnet skulle 
förlora kontrollen, tappa livsglädjen och därmed kanske ge upp (Kars et al., 2015). De flesta 
föräldrarna fruktade barnets försämring och dödsprocess. En del av föräldrarna fortsatte med 
öppenhet och försökte skapa en sammanhållning ända in i slutskedet (Kars et al., 2010). När 
barnet upplevde lidande så var det viktigt för föräldrarna att få närvara med sin ovillkorliga 
kärlek och sitt omhändertagande. Känslan var att ingen kunde vårda deras barn så bra som de 
kunde göra själva (Kars et al., 2011). 
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För att minska känslan av den enorma förlusten försökte många föräldrar göra allt för att 
förhindra en försämring av sjukdomen. De flesta uppgav att välmående och god smärtlindring 
var viktigast (Kars et al., 2011), men det fanns föräldrar som vägrade att ge upp den kurativa 
behandlingen oavsett hur barnet mådde (Kars et al., 2015). Vissa föräldrar upplevde att de 
tappat verklighetsuppfattningen och att de hade svårt för att bedöma barnets symtom, lidande 
och behov (Kars et al., 2009).  
 
Övergången mellan att bevara och att släppa taget var hårfin (Kars et al., 2009). När föräldrar 
väl hade börjat släppa taget såg de verkligheten och barnets symtom. De föräldrar som 
klarade att släppa taget hade också enklare för att sörja (Kars et al., 2010). En del föräldrar 
upplevde att släppa taget var att ge upp motståndet och att förlora kampen (Kars et al., 2009). 
Över tid blev det enklare att se att detta inte var en naturlig process som barnet genomgick 
och att det nu var dags att släppa taget (Kars et al., 2009). Detta lyckades de flesta föräldrarna 
med och hoppet om förbättring övergick till att fokusera på symtombehandling (Monterosso 
et al., 2008). Föräldrar upplevde att barnen försökte skydda omgivningen från sorg genom att 
hålla modet uppe och inte ge upp hoppet. När kroppen började ge upp pratade barnet ofta om 
sig själv i tredje person (Björk et al., 2016). 
 
Önskan om mer stöd och kontinuerlig information från sjukvården 
Föräldrar beskrev att de hade önskat mer information från sjukvårdspersonalen om den 
palliativa processen (Decinque et al., 2008). Förklaringen de hade fått var främst att hålla 
barnet symtomfritt med hjälp av smärtlindring, men för familjen innebar denna process så 
mycket mer än att lindra smärta (Monterosso et al., 2008). De önskade att de hade fått mer tid 
i ensamhet med sin onkolog för att diskutera sina funderingar, och för att minska risken av 
negativ påverkan av samtalet hos barnet (Kars et al., 2010). De hade även önskat mer stöd och 
vägledning i bearbetningen av denna sorg och förlust både som ett par, och som familj. De 
önskade även mer hembesök av sjukvårdspersonalen den sista tiden.  
 
Föräldrarna saknade avlastning och stöd när det gällde information till familjemedlemmar, 
närstående och vänner (Decinque et al., 2008). Föräldrarna önskar att de hade fått en mer 
öppen och ärlig relation från början med personalen och att när behandlingen började svikta 
så ville de blivit informerade om detta omgående. När de hade övertagit en stor del av det 
medicinska ansvaret vägde de ofta för- och nackdelar av påverkan på barnet och även kring 
detta önskade de mer stöd (Kars et al., 2011). Trots att de var oroliga för dåliga nyheter 
föredrog de ändå kontinuerlig, konkret och realistisk information. De såg vikten av ärlig 
information och ville inte ha några falska förhoppningar.  
 
Föräldrarna uttryckte att fina gester från närstående och sjukvårdspersonalen blev en slags 
terapi för att bevara minnen. De fann tröst i relationen som sjuksköterskorna hade till barnet, 
speciellt när de såg barnet som en enskild individ (Monterosso et al., 2008). 
 
När barnets kamp når ett slut 
Detta tema handlar om den sista tiden tillsammans som en komplett familj. Tiden upplevdes 
som tung på grund av svårigheter att uppnå balans beträffande smärtlindring. Subteman som 
framkom var: inte redo att se sitt barn närma sig döden, en svår balansgång mellan att 
smärtlindra och bevara kontakten, och när själen lämnade kroppen. 
 
Inte redo att se sitt närma sig döden 
Även om föräldrar och syskon var införstådda med barnets framtid kom beskedet att inget 
mer skulle göras i livsuppehållande väg som en chock (Björk et al., 2016). Föräldrarna 
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beskrev denna tid som att fly från känslorna och att de inte kände sig förberedda att se sitt 
barn närma sig döden. Tiden innan hade fokuserat på medicinering och undersökningar 
(Jenholt et al., 2014). Föräldrarna upplevde att se sitt barn gå mot döden som fruktansvärt 
(Kars et al., 2011). Vissa beskriver till och med att de hade föredragit dödshjälp för att avsluta 
både sitt eget och barnets lidande (Kars et al., 2009). 
 
Att se sitt barn lida var ohanterligt, men att närvara vid dödsstunden var förkrossande (Björk 
et al., 2016). Barnets dödsprocess bestod ofta av lidande i form av smärta och ångest (Kars et 
al., 2011). Små uttryck och signaler från barnet var värdefulla och gav föräldrarna fortsatt ork. 
De uppskattade och uppmuntrade alla uttryck som barnen förmedlade i slutskedet (Kars et al., 
2009). 
 
En svår balansgång mellan att smärtlindra och bevara kontakten 
Föräldrar försökte behålla bandet genom att närvara och vårda sitt barn ända in i slutet (Kars 
et al., 2009). Vissa föräldrar hade svårt för att beskriva känslorna i slutstadiet, men kunde 
förmedla att väntan var extremt lång och att de kände sig hjälplösa. Känslor som uppstod var 
exempel att vilja följa med sitt barn in i döden (Kars et al., 2011).  
 
Särskilt svårt var det när de förlorade kommunikationen med barnet (Kars et al., 2009). 
Många föräldrar upplevde att barnen inte ville ha någon fysisk kontakt, utan vände sig inåt 
vilket gjorde att de kände sig hjälplösa och att föräldraskapet sviktade. De insåg att deras band 
till barnet skulle brytas av döden. Den sista tiden bestod av svåra val, mellan adekvat 
smärtlindring och risk att förlora möjligheten till kommunikation med sitt barn. När 
kommunikationen med barnet förlorades under sedering upplevdes detta som fruktansvärt, 
speciellt när den sista kontakten bestod av att barnet grät och skrek (Kars et al., 2011). 
 
När själen lämnar kroppen 
Trots att döden var förväntad upplevdes dödsögonblicket som väldigt hastigt (Björk et al., 
2016). De föräldrar som hade diskuterat slutstadiet med barnet kände ett stort ansvar i att 
fullfölja denna önskan. Gemensamt för alla föräldrar var att de eftersträvade en fridfull död 
för barnet utan lidande (Kars et al., 2011). De upplevde att barnet sökte tillåtelse till att dö 
(Björk et al., 2016). I slutstadiet kände de flesta föräldrar att de var redo att släppa taget om 
barnet. Vissa uppmuntrade barnet till att släppa taget om livet, vilket är något de i efterhand 
uppskattat att de gjorde (Kars et al., 2011).  
 
När barnet tog sitt sista andetag var det som att själen lämnade, och kroppen låg kvar. Trots 
detta upplevde föräldrarna att de inte kunde stänga av sin naturliga instinkt (Björk et al., 
2016). När själen lämnade kroppen, var det svårt att inse att kroppen bara var ett skal 
(Decinque et al., 2008). Föräldrarna kände ett fortsatt behov av att skydda sitt barn från att 
skadas och barnets kropp skulle behandlas med samma värdighet som innan (Björk et al., 
2016). 
 
Att fortsätta livet med ett tomrum av saknad 
Detta tema handlar om föräldrar och syskons känslor efter barnets bortgång. Subteman som 
framkom var: en ny vardag att bearbeta och acceptera, syskonens känslor av ensamhet och 
förändring, bevara minnena och bandet till det bortgångna barnet. 
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En ny vardag att bearbeta och acceptera 
Familjerna anordnade ofta en personlig begravning med barnets leksaker, teckningar och 
favoritsånger. Föräldrarna beskrev att de fick stöd från kyrkan, och hjälp att arrangera 
begravningen (Björk et al., 2016).  
 
Efter barnets bortgång var behandlingen, diagnosen och döden fortfarande centralt i 
familjernas liv (Decinque et al., 2008). De hade svårt för att sörja, gråta och visa sorg. Denna 
tid upplevdes som en grå dimma där sorgen kom i vågor och där de kände sig frånvarande. 
Detta var en tung period för hela familjen (Björk et al., 2016). Föräldrarna beskrev att ett sätt 
att hantera denna sorg var att leva i nuet då framtiden var osäker. De uppgav att det kändes 
som att leva två parallella liv där ett bestod av att försöka överleva vardagen, och ett av 
gränslös sorg och tomhet. Precis efter barnets bortgång var saknaden mer fysisk än psykisk. 
Allt relaterades till barnets lukt, hud och ord. Föräldrar beskrev att de saknade småsaker i 
barnets beteende och personlighet, som att komma upp krypandes till sängen och att 
argumentera om småsaker (Björk et al., 2016). 
 
Mammor och pappor uttryckte sin sorg på olika sätt efter bortgången, ofta sörjde de var för 
sig. Föräldrarna uppgav att de överlevande syskonen till barnet var en anledning till att inte ge 
upp och till att försöka fortsätta leva. De kände ånger över att syskonet hade bortprioriterats 
och försökte nu hitta tillbaka (Barrera, Alam, D'Agostino, Nicholas & Schneiderman, 2012). 
Mammorna grät mer och pratade med väninnor, medan papporna sörjde i ensamhet. Vissa av 
dem beskrev att de kände ilska. Majoriteten av mammorna stannade hemma och tog hand om 
familjen, medan majoriteten av papporna återgick till arbetet (Alam, Barrera, D'Agostino, 
Nicholas & Schneiderman, 2011). 
 
En del av föräldrarna slutade att kommunicera med varandra. Andra försökte acceptera 
varandras sorgestrategier och upplevde en ny styrka i deras förhållande. Fler mammor än 
pappor beskrev att de kom närmare övriga familjemedlemmar genom att stödja varandra, och 
tillsammans finna en acceptans av för det förflutna. Andra familjer rapporterade att de gled 
isär då de inte funnits där för varandra i denna svåra tid (Alam et al., 2011). Gemensamt för 
föräldrarna var att de försökte undvika sorgen genom att hålla sig sysselsatta (Björk et al., 
2016).  
 
Med tiden kändes livet lite bättre och sorgen kom inte så intensivt och plötsligt som innan. 
Sorgen kom i vågor, och glesades ut med tiden. De beskrev att synen på livet hade förändrats, 
andras åsikter, jobb och ekonomi blev mindre viktigt. Fokus och prioritering hamnade på att 
ta vara på varje stund tillsammans med familjen (Björk et al., 2016). Föräldrar upplevde det 
svårt att prata om det bortgångna barnet då de var rädda att göra andra personer obekväma. 
De upplevde också att närstående inte vågade prata om det förlorade barnet av rädsla för att 
orsaka obehag. Föräldrarna upplevde det också svårt att svara på frågan hur många barn de 
hade, förutom det barn som gått bort (Björk et al., 2016; Decinque et al., 2008). 
 
Föräldrarna upplevde att de inte hade förmågan eller ork att möta syskonens sorg och beskrev 
att de saknade stöd och uppföljning från sjukvården i efterförloppet (Decinque et al., 2008). 
De påpekade att det fanns ett behov av att få träffa sjukvårdspersonalen som vårdat deras barn 
för att få släppa ut sina känslor. De hade även önskat en inbjudan från personalen cirka 6–12 
månader efter bortgången för uppföljning (Björk et al., 2016). Vissa föräldrar uppgav att de 
var besvikna då personalen inte dök upp på barnets begravning eftersom de skapat ett band till 
dessa personer (Decinque et al., 2008). De familjer som hade fått extra omtanke och stöd från 
sjukvårdspersonal efter barnets bortgång uppskattade detta och det hjälpte dem att bearbeta 
förlusten (Monterosso et al., 2008).  
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Råd från föräldrarna var att ta emot all hjälp som erbjuds och att luta sig mot sin partner, 
uppskatta och acceptera folk som vill hjälpa till och ventilera känslor för bearbetning. Att 
lyfta känslor var nödvändigt och bra oavsett strategi, genom verbal kommunikation eller via 
internet, eller på annat sätt. Föräldrarna uttryckte också att kontakt med andra familjer, som 
tidigare varit i samma situation, hjälpte dem bearbeta sorgen (Thompson et al., 2012). 
 
Syskonens känslor av ensamhet och förändring 
I början uppgav syskonen att det var en oerhört smärtsam tid där de inte ville förstå eller 
acceptera att syskonet var borta. Denna tid präglades av katastroftankar och svårigheter att 
anpassa sig till vardagen (Jenholt et al., 2014). I början bestod nätterna ofta av mardrömmar. 
Efter en tid försökte de acceptera det som hänt och försökte leva vidare (Barrera et al., 2012). 
De som förlorade sitt enda syskon uppgav att det kändes konstigt att plötsligt vara det enda 
barnet i familjen (Foster et al., 2012). De saknade och tänkte på sitt syskon och försökte 
behålla bandet genom att fortsätta involvera syskonet i lekar och drömmar, eller att läsa på om 
sjukdomen som drabbat syskonet för att få en bättre insikt. De väldigt små barnens känslor 
visade sig genom att vilja ha mer uppmärksamhet från sina föräldrar. Syskon tyckte att det var 
svårt att prata med föräldrarna om det förlorade syskonet och vissa klandrade föräldrarna för 
bortgången (Barrera et al., 2012). Syskonen upplevde att föräldrarna var för trötta för att 
prata, stödja och bearbeta känslorna tillsammans, vilket skapade en distans i familjen (Foster 
et al., 2012).  
 
De som pratade och delade varandras tankar och känslor upplevde detta som positivt. 
Förändringar i syskonens uttryck var att de kände sig arga och gråtmilda. De hade svårt att 
hantera och kontrollera sitt beteende samt även svårt att se en mening med döden. I vardagen 
var det svårt att koncentrera sig i skolan och att fokusera på vardagliga sysslor (Barrera et al., 
2012). En del upplevde även minskade intressen på grund av sin sorg, andra fick ökade 
intressen för att skingra tankarna (Foster et al., 2012). För att överleva försökte de sysselsätta 
sig och fokusera på saker som att umgås med kompisar, cykla och läsa (Jenholt et al., 2014). 
Vardagsaktiviteter där de kunde uttrycka sina känslor, fungerade som bearbetning (Thompson 
et al., 2012). Syskon upplevde att vänner inte förstod deras sorg, och önskade därför att det 
fanns någon att prata med som förstod och delade deras känslor (Jenholt et al., 2014). Några 
upplevde att förhållande till vännerna blev starkare och andra upplevde att bandet blev 
svagare. Föräldrar och närstående såg ett förändrat beteende och en förändrad personlighet 
hos syskonen. De hade blivit mer mogna, målmedvetna, och mer öppna mot andra människors 
känslor. Syskonen såg sig själva som mer förlåtande, sympatiska och tog inget för givet. Men 
de var även mer arga, och rädda för att behöva genomgå ytterligare dödsfall av närstående 
(Foster et al., 2012). 
 
Bevara minnena och bandet till det bortgångna barnet 
Många föräldrar uppgav att deras religiösa tro var till en stor hjälp under och efter barnets 
bortgång. De kände att Gud skulle ta hand om barnet tills de sågs igen då de trodde på ett liv 
efter döden (Thompson et al., 2012). Fler mammor än pappor stöttade sig på sin tro till gud, 
himlen och en återförening (Alam et al., 2011). 
 
Gemensamt för föräldrarna var att barnet varken åldrades fysiskt eller psykiskt i deras minnen 
(Björk et al., 2016) och att de försökte behålla band till sitt barn genom att fira födelsedagar 
samt behålla minnen. Genom att göra detta så upplevdes det som en fortsatt kontakt med det 
bortgångna barnet. De utförde även personliga saker som att titta upp mot stjärnorna som de 
brukade göra. Detta gjordes för att framkalla minnen och behålla alla fina stunder de upplevt 
tillsammans (Björk et al., 2016; Decinque et al., 2008).  
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Diskussion 
Metoddiskussion    
En metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning valdes (Friberg, 2012). Syftet med denna studie var att belysa familjemedlemmars 
erfarenheter av att förlora ett barn i cancer, detta för att skapa en bättre förståelse och därmed 
bidra med viktig kunskap för sjuksköterskans omvårdnadsarbete.  
 
Enligt Polit och Beck (2012) så samlar forskare kvalitativa data genom berättad information 
från deltagarna. Detta för att skapa en förståelse för en viss patientgrupps erfarenheter och 
upplevelser. I denna studie valdes att belysa familjemedlemmars erfarenheter av att förlora ett 
barn i cancer. Familjemedlemmarnas erfarenheter har samlats genom intervjuer i tidigare 
forskning. Denna data analyserades och sammanställdes till ett nytt och bredare resultat. 
 
Val av sökord som svarade mot syftet bidrog till systematiska sökningar. Den forskning som 
svarade mot exklusionskriterierna bidrog till de artiklar som valdes bort.  
Artikelsökningen utfördes i tre olika databaser: CINAHL, Pubmed och Proquest. Av de 13 
valda artiklarna fann vi 11 via CINAHL och Pubmed och 2 via osystematisk sökning. 
CINAHL och Pubmed är två stora databaser som är lämpliga för att söka information inom 
medicin och omvårdnad. Den systematiska litteratursökningen bör inkludera ett flertal 
databaser för ökad information och material (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 
2016). Litteratursökningen inkluderade endast artiklar som var yngre än 10 år. Detta var för 
att forskningsmaterialet skulle bidra med ny kunskap. 
 
Polit och Beck (2012) beskriver att utbudet av artiklar inte behöver innefatta den allra nyaste 
forskningen, utan att det är innehållet som är av betydelse. De 13 valda artiklarna visade en 
djup, användbar och relevant information som beskrev familjemedlemmars erfarenheter. 
Studien var inte begränsad till någon ålder hos föräldrar eller syskon, utan kriterierna var att 
ha förlorat en ung familjemedlem i cancer. Detta ger ett brett utbud då deltagarnas ålder och 
livserfarenheter skiljer sig åt. Oavsett livsfas hos deltagarna så var känslorna och uttrycken 
återkommande vilket stärker resultatet i studien.  
 
Urvalet som framkom under artikelsökningen svarade mot syftet. Inklusionskriterierna var 
familjemedlemmar som förlorat ett barn i cancer och erfarenheter under denna process. Barn 
över 18 år samt de som hade en god sjukdomsprognos exkluderas då vi studerade erfarenheter 
under den palliativa fasen samt hur familjens vardag såg ut efter barnets bortgång. För att 
begränsa informationen beskrevs erfarenheterna från familjemedlemmarna upp till ett år efter 
barnets bortgång. 
 
Genom att skapa en innehållsrik information från olika deltagare kan detta öka 
överförbarheten till personer i liknande situationer, samt användas av vårdpersonal för 
kunskapsutveckling (Segesten, 2012). Ett resultat som framställs genom ett flertal tidigare 
artiklar bidrar med mer innehållsrik information, vilket förhoppningsvis kan öka 
överförbarheten. Kunskapen från resultatet är av stor vikt att sprida vidare och att framföra de 
brister som familjer upplevt i sjukvården. Polit och Beck (2012) beskriver att överförbarheten 
av resultaten ökar om upplevelserna är återkommande. Förhoppningen är att resultatet är 
överförbart då föräldrars och syskons känslor är återkommande och genomgående. De 
beskrev känslor som att situationen var ohanterbar, de upplevde hjälplöshet, svajande känslor 
men även känslor av hopp. För att öka överförbarheten till olika grupper i samhället har 
studier från olika kulturer, länder och vårdmiljöer använts. Internationella artiklar bidrog till 
ett större kulturellt perspektiv. Detta gör att resultatet skulle kunna appliceras på andra 
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grupper och situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Det är dock upp till den 
enskilda läsaren att avgöra om studiens resultat är överförbart till andra situationer eller 
grupper. 
 
 
För att stärka studiens trovärdighet valdes tretton kvalitativa artiklar ut som svarade mot 
syftet. Artiklarna granskades noga för att försäkra sig att ingen viktig information hade gått 
till spillo. Fribergs (2012) analysmetod med de fem stegen användes. Trovärdigheten i studien 
stärks om den belyser olika infallsvinklar och även om resultat från olika världsdelar använts 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2015). Både män och kvinnor inkluderas i studien, även 
syskon oberoende av ålder. De hanterade sorgen olika och bearbetningen skedde på olika sätt 
mellan könen samt mellan syskonen. Detta gav en större insyn från de olika individernas 
perspektiv oberoende av ursprung och belyser deras olika infallsvinklar. 
 
Om studiens material är användbart över en varaktig tid så ökas giltigheten (Kristensson, 
2014). I studiens resultat framkom det känslor och erfarenheter som familjemedlemmarna bar 
med sig, vilket även kommer att vara användbart för liknande situationer i framtiden. Känslor 
för sitt barn och syskon är liknande världen över trots olika förutsättningar inom vården. Detta 
gör förhoppningsvis studien giltig över tid. 
 
Genom att diskutera resultaten tillsammans upprepade gånger så stärktes tillförlitligheten i 
analysen. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2015) så innebär tillförlitlighet att 
forskaren noggrant verifierar sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. Inga 
egna värderingar eller tolkningar vävdes in i det nya resultatet av författarna.  
 
Trovärdigheten stärktes då kvalitetsgranskningen skedde med hjälp av utarbetad kvalitetsmall 
från Högskolan Väst (2016) (Bilaga II). Av de 13 vetenskapliga artiklarna uppnådde 12 grad 
ett, som innebär mycket god kvalité. En artikel uppnådde grad 1 trots att den saknade 
godkännande från en etisk kommitté. Den innehöll dock etiskt ställningstagande och ett 
godkännande från sjukhuset att utföra studien. I den artikel som uppnådde grad 2 var inte 
metodutförandet tydligt beskrivet. 
 
Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2015) innebär kvalitativa studier ett samspel mellan 
forskare och deltagare. Detta bidrar med att forskaren är delaktig under en intervjustudie, och 
kan därmed inte ses som oberoende av studiens resultat. I de 13 utvalda artiklarna beskrivs att 
ingen egen tolkning har vävts in i resultatet. Då den tidigare forskningen baserats på 
intervjuer är det svårt att utesluta forskarnas delaktighet av resultatets framkomst. 
 
Resultat ska inte vara färgat av forskarens egna åsikter eller värderingar utan granskningen 
ska vara objektiv (Polit & Beck, 2012). Det forskningsetiska ställningstagandet som 
tillämpades i denna studie var att inga egna värderingar eller tolkningar tillämpades under 
resultatets framkomst. Detta för att hålla resultatet så nära data som möjligt. Det engelska 
språket översattes vid behov med hjälp av lexikon.  
 
Ur en etisk synvinkel är det av stor vikt att endast välja artiklar som är godkända av en etisk 
kommitté, eller att det tydligt finns ett etiskt resonemang kring studien (Polit & Beck, 2012). 
Artiklarna som valdes granskades för att kontrollera att de svarade mot syftet och hade etiska 
ställningstaganden, samt att de var av god kvalité. 
 
Ur ett forskningsetiskt förhållningssätt vid en kvalitativ forskning ska deltagarna informeras 
väl om syftet med studien. Forskaren ska påvisa att deltagandet är frivilligt och att deras 
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identitet ständigt skall hållas konfidentiellt. I de valda artiklarna fick samtliga deltagare 
skriftlig information om att deltagandet var frivilligt. Även att den insamlade datan skulle 
bevaras under sekretess och deltagarna skulle förbli konfidentiella. 
 
När forskning kring människor utförs är det av stor vikt att ha ett etiskt förhållningssätt för att 
minska obehag och påfrestning på deras psykiska mående. Det är viktigt att studien utförs på 
ett humanistiskt-samhällsvetenskapligt sätt (Polit & Beck, 2012). Då denna studie baserades 
på psykiskt påfrestande erfarenheter från familjer är det extra viktigt att ta hänsyn till deras 
välmående och att ha ett etiskt förhållningssätt. 
 
Svagheter som studien skulle kunna påvisa är om tidigare forskare har tolkat och värderat 
deltagarnas svar, och att deras värderingar och tolkningar överförts till denna studie. 
En annan svaghet kan vara att de flesta deltagarna intervjuades ett par månader efter barnets 
bortgång då känslorna var för stora i stunden under sjukdomsprocessen. Detta ökar risken för 
att de glömt bort och försökt förtränga vissa händelser eller känslor som en del i 
bearbetningen. För utökad information inom området hade självbiografier och 
upplevelselitteratur kunnat användas, men dessa valdes bort då de ansågs mindre 
vetenskapliga. Även en intervjustudie hade varit av värde att göra inom detta ämne, men då 
examensarbetet var begränsat till 10 veckor gjorde det mindre rimligt att utföra. 
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie var att belysa familjemedlemmars erfarenheter av att förlora ett barn i 
cancer. I resultatet framkom 5 teman benämnda den smärtsamma brytpunkten, tiden efter det 
tragiska beskedet, den nedåtgående sjukdomsprocessen, när barnets kamp når ett slut och att 
fortsätta livet med ett tomrum av saknad. 
En genomgående röd tråd i studiens teman är avsaknad av stöd från sjukvården hos samtliga 
familjemedlemmar både under processen och efter barnets bortgång. För att bidra till fortsatt 
kunskapsutveckling är detta viktigt att uppmärksamma för att sjuksköterskan skall kunna ge 
god omvårdnad och bidra med trygghet till familjen.   
 
Saknad av stöd vid information om att avsluta behandlingen 
I resultatet framkommer att onkologen informerar föräldrarna om att sjukdomen inte är botbar 
och att den kurativa behandlingen nu avslutas. Föräldrarna överlåts nu det fortsatta 
medicinska ansvaret i form av symtomatisk behandling för barnet. I patientlagen (SFS 
2014:821) poängteras att informationen bör anpassas efter barnets ålder, mognad och andra 
individuella faktorer. I samband med informationen upplevs känslor av att inte kunna fly 
verkligheten, och att barnet kommer att lämna livet. Mycket oro, tankar och frågor fluktuerar 
över den kommande framtiden.  
 
Fredrichen (2012) menar att det är viktigt att undvika ordet “inget” vid ett tragiskt delgivande. 
Detta uppfattas av mottagaren som att inget mer kommer att göras och sista tiden består av 
ensamhet utan stöd från sjukvården. Här kan sjuksköterskan som är delaktig i barnets och 
familjens vård bidra med en viktig funktion, genom att närvara vid onkologens delgivande för 
att samla den information som går till spillo under föräldrarnas chock samt att stödja 
föräldrarna i frågor som senare dyker upp. Fredrichen (2012) menar att patienten vanligtvis 
endast minns cirka 25% av den information som delges vid ett brytpunktsamtal. 
 
Cullberg (2012) påpekar att ett sådant tragiskt besked innebär en chock, där all information 
inte tas emot. Personer som får svårhanterlig information kan i efterförloppet ha svårt att 
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minnas det som sagts. Då ett chockartat meddelande ges och väsentliga upplysningar delges, 
så glöms ofta stor del av den information som sagts i stunden bort. Oväntade förändringar i 
livet som individen inte har någon större kunskap om, kan innebära en kraftig försvagning av 
individens livskraft och handlingsförmåga (Cullberg, 2012). I resultatet framkommer det att 
föräldrar upplever en direkt oro över barnets kommande framtid och att dessutom få beskedet 
att det medicinska ansvaret överlämnas till dem kan många gånger upplevas överväldigande. 
 
Patientlagen (SFS 2014:821) anger att sändaren ska möjliggöra så att mottagaren förstår 
innebörden av den givna informationen. Här kan ett förslag inför liknande situationer i 
framtiden vara att först låta den tragiska informationen sjunka in, för att sedan delvis lämna 
över det medicinska ansvaret med stöd från sjuksköterskan. Detta ansvar skulle då kunna 
delges när föräldrarna börjar bli mer mottagliga efter chockfasen.  
 
En viktig del i sjuksköterskans arbete är även att hålla en god dialog med familjen genom hela 
processen, för ökad insikt i de behov som finns. För att avlasta föräldrarna i denna svåra tid 
kan sjuksköterskan erbjuda sin hjälp med att delge de negativa nyheterna för barnet, 
tillsammans med föräldrarna. Genom detta sätt är det enklare som förälder att bevara sin 
föräldraroll till barnet. Detta främjar även en öppen dialog mellan sjuksköterskan och barnet, 
där hen direkt kan ställa sina frågor och funderingar. Att leva med ett barn eller syskon som 
lider av obotlig cancer är smärtsamt och en påfrestande process för samtliga 
familjemedlemmar. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan avlastar och möter de behov 
som finns inom familjen.  
 
I resultatet framkommer det att syskon känner sig bortglömda i denna process. För att 
uppmuntra deras delaktighet skulle sjuksköterskan kunna främja samtal tillsammans med det 
sjuka barnet och syskon. Genom detta arbetssätt skulle sjuksköterskan kunna anpassa 
informationen efter deras behov och på ett mer pedagogiskt sätt. Då syskonen är delaktiga och 
involveras i vårdande uppmuntras deras känsla att även de är viktiga och har en betydande 
roll.  
 
I resultatet framkommer det även att föräldrarna överlämnas ansvaret att delge sitt barn det 
negativa beskedet, vilket är en tuff uppgift som kräver styrka och mod. Detta är ett tungt 
moment i sjukdomsprocessen som de önskar avlastning i. Föräldrarna beskriver att de känner 
sig tvungna att hålla tillbaka sitt eget lidande för att vara starka inför barnet. Dubbelt lidande 
kan uppstå när personer lider utan att kunna visa det (Arman, 2012). Eriksson (2015) 
beskriver att lidandet kan innebära en kamp mellan hopp och hopplöshet, men även en kamp 
mellan att leva och att dö. En anhörig som lider med det sjuka barnet kan uppleva känslor som 
skuld och skam, men även aggressioner och förtvivlan. Anhöriga behöver ofta stöd och hjälp i 
dessa situationer.   
 
Ur resultatet framkommer den gemensamma känslan hos föräldrarna att de behöver mer stöd 
från sjukvårdspersonalen. Forskning har visat att delge dåliga nyheter är känslomässigt svårt 
och obehagligt, även om det är nödvändigt, särskilt när det inte finns någon kurativ 
behandling att tillgå (Bousquet, Orri, Winterman, Brugière, Verneuil & Revah-Levy, 2015). 
 
I patientlagen (SFS 2014:821) poängteras att informationen bör anpassas efter barnets ålder, 
mognad och andra individuella faktorer. Genom att skapa ett tillförlitligt band och inge 
trygghet kan sjuksköterskan genom att närvara vid brytpunktssamtalet, stödja och vägleda 
föräldrarna och barnet. Att närvara behöver inte innebära att hen är fysiskt närvarande om inte 
familjen önskar det. Det är viktigt att känna av vilket behov som finns för att kunna ge ett bra 
stöd.   
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Att upprätthålla och bibehålla känslan av en normal vardag 
I resultatet framkommer det att familjen upplever en trygghet av att upprätthålla en vardag. 
Barnet bibehåller sin vardag genom att gå till skolan samt utföra vardagsintressen efter 
förmåga och ork. Skolan och förskolan är viktiga delar av barnets liv, vilket kräver att de är 
informerade om barnets tillstånd. 
Att gå till skola eller förskola bidrar med en känsla av en normal vardag och att fokusera på 
det friska. Det ger även en känsla av att få vara normal i en onormal situation. Skolan bidrar 
till att skingra tankar. Skolan bidrar också med tillgång till vuxna som lyssnar och stödjer 
(Barncancerfonden, 2015b). 
Detta är i linje med en studie av Tenniglo et al. (2017) där barnen beskriver att det är mycket 
viktigt att interagera med sina klasskamrater i skolan, då de upplever att de inte är en patient i 
den miljön. De barn som inte är i skolan undviker ofta detta på grund av utmattning eller 
inläggning på sjukhus. Här kan sjuksköterskan vara en avlastning för föräldrarna genom att 
bidra med information till skolan om sjukdomsprocessen och vad den innebär. Även att 
fungera som ett kontaktnätverk mellan skolsjuksköterskan och kontaktsjuksköterskan för 
uppföljning av barnets sjukdomstillstånd.  
 
I resultatet framkommer det att föräldrarna kämpar mellan att vårda sitt barn och upprätthålla 
arbete och ekonomi i vardagen. De flesta mammor går ner i arbetstid eller sjukskriver sig för 
att vårda sitt barn. Då förlorad inkomst blir ett faktum relaterat till minskad arbetstid eller 
sjukskrivning så är det av stor vikt att veta att hjälp finns att tillgå. När ett allvarligt sjukt barn 
får sin diagnos i Sverige kan föräldrarna ansöka om tillfällig föräldrapenning. De kan även 
söka vårdbidrag om barnet är svårt sjukt och behöver vård under minst sex månader 
(Barncancerfonden, 2015b). Olika länder har olika förutsättningar och möjlighet med 
ekonomiskt bidrag och föräldrapenning gäller inte alla världsdelar. Sjuksköterskan kan 
förmedla kontakt med kurator som i sin tur vägleder familjer i denna situation. 
 
Ökat behov av stöd från sjukvården under vårdtiden 
Gemensamt för föräldrarna är ett behov av ett ökat emotionellt stöd genom hela processen. 
För att föräldrarna ska kunna leva upp till de krav de har på sig själva så behövs mer 
utbildning och information från sjuksköterskan.  
Enligt patientlagen (SFS 2014:821) skall vårdnadshavaren till ett barn få all relevant 
information om barnets sjukdom. Detta inkluderar eventuella komplikationer, biverkningar, 
behandlingar, behandlingsalternativ, och även tillgång till en fast vårdkontakt. En fast 
vårdkontakt innebär att få en kontaktsjuksköterska som har primäransvaret för patienten och 
dess närstående, vilket innefattar all omvårdnad, även den psykosociala.  
Hen skall finnas för de familjer som är drabbade och har det huvudsakliga ansvaret under hela 
vårdprocessen för hela familjen. Detta inkluderar att informera om behandlingen, förmedla 
kontakter samt att ge stöd och vara tillgänglig. Kontaktsjuksköterskan ska utföra en vårdplan 
och jobba efter personcentrad vård (Cancercentrum, 2016).  
 
Ett sätt att involvera hela familjen i vårdandet är att arbeta med familjecentrerad omvårdnad.  
MacKay och Gregorys (2012) forskning påvisar att sjuksköterskan ska bygga upp en tillit hos 
familjen och stödja deras relation. Hen ska också främja en fortsatt god kommunikation, 
ärlighet och att uttrycka sina känslor tillsammans i familjen trots en förändrad vardag.  
 
Samarbetet mellan sjuksköterska och familj underlättas om familjen kan visa sig sårbar, prata 
om sina bekymmer och dela med sig av sina tankar. Genom öppenhet och ärlighet kan 
sjuksköterskan enklare identifiera småsaker i vårdprocessen som uppskattas och hjälper dem i 
bearbetningen av kommande förlust. Familjecentrerad omvårdnad uppskattas av både familj 
och sjuksköterska då detta stärker deras relation. De upplever även att detta bidrar till att 
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familjen känner ett mer kontinuerligt och tryggt stöd under hela sjukdomsförloppet. Genom 
att arbeta med familjecentrerad omvårdnad upplever de sig inte ensamma, utan att hela 
familjen är mer involverad i situationen och kan stödja varandra i denna tragiska process 
(MacKay & Gregory, 2012) 
 
Av resultatet framgår att föräldrarnas nya vardag består av mycket känslor som kan kopplas 
till lidande då det är ohanterligt att se sitt barn lida. Känslor som uppkommer är hjälplöshet, 
ångest och oro. Lidande är en andlig, emotionell eller fysisk upplevelse och innefattar så 
mycket mer än bara ett ord (Arman, 2012). Det innefattar även känslor som ångest, sorg, 
smärta, oro samt förtvivlan och är en upplevelse av själva lidandet. Dessa kan beskrivas som 
synonymer men är också ofta en orsak till att lida. Vårdlidande kan kopplas till kroppslig 
smärta, sjukdom, att möta döden men även förluster (Arman, 2012).  
 
Eriksson (2015) beskriver lidande som att varje människa uppfattar lidande individuellt och är 
en del av livet. Lidande inom vården delas in i livslidande, vårdlidande och sjukdomslidande. 
Vårdlidandet framkommer när det uppstår ett glapp mellan patienternas behov och förväntan, 
samt det vårdpersonalen erbjuder. Vårdlidande uppstår även när människan inte känner sig 
sedd eller blir nonchalerad, personens värdighet blir då kränkt. Det är viktigt som 
sjuksköterska att våga möta lidandet och människan som lider (Eriksson, 2015). 
Lidande är som nämnt en individuell upplevelse, där sjuksköterskan kan lindra lidandet på 
många olika sätt utifrån individens behov. Detta genom att närvara, samtala, inge trygghet, 
smärtlindra, avlasta och bidra med en ärlig och öppen relation kan sjuksköterskan lindra 
lidande. 
 
Ökat behov av stöd från sjukvården i slutskedet 
I resultatet framkommer att föräldrar känner stor osäkerhet över det medicinska ansvaret, 
eftersom det bland annat innebär en skör balansgång mellan effektiv smärtlindring och grad 
av medvetande. Detta är i linje med en studie av Tringali, Lauro-Grotto och Papini (2012) 
som påvisar den konflikt som uppstår i samband med föräldrarnas medicinska ansvar. En av 
de största svårigheterna som sjuksköterskorna måste ta itu med är föräldrarnas motstridiga 
önskan mellan att smärtlindra barnet samtidigt som de riskerar sänkt medvetandegrad hos 
barnet. När barnet sederats kan föräldrarna många gånger önska detta ogjort och vill ha 
tillbaka medvetandet hos barnet, med förhoppningen att de skulle kunna prata och 
kommunicera vid dödsstunden. En konflikt som uppstår hos föräldrarna är att ena stunden 
vilja undvika barnets lidande, medan i nästa stund inte kunna utstå upplevelsen av att vara 
åtskilda från barnet när det förlorar medvetandet. Att förlora medvetandet eliminerar smärtan, 
men samtidigt eliminerar det alla möjligheter till interaktion mellan förälder och barn. Detta 
är en enorm sorg och en dramatisk situation för familjerna (Tringali et al., 2012). 
 
I denna svåra stund är sjuksköterskans uppgift att finnas där och stödja familjen med sina 
kunskaper och omvårdnad. Detta genom att vägleda och försöka hjälpa föräldrarna till att ta 
det bästa beslutet gällande omvårdnad för barnet. Detta kan göras genom att förbereda vad 
som sker vid smärtlindring och dess biverkan. Att informera om barnets välmående när 
smärtan inte längre är ett faktum och att de kan prata med barnet och visa sin närvaro och 
kärlek trots att kommunikationen försvinner.  
 
Alla beslut som tas under denna tid kommer att förbli ett minne och ett ärr i familjens liv. Det 
är därför av stor vikt att sjuksköterskan vägleder och stödjer dem i denna process, genom att 
uppvisa empati, medkänsla, lyhördhet och respekt. Sjuksköterskan skall även påvisa 
trovärdighet och ansvar för att förmedla korrekt information av vård och behandling. Detta 
ska ske efter individens förmåga och på en anpassad nivå (ICN, 2014). 
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Syskon glöms bort i den nya vardagen 
I resultatet framkommer att syskonen upplever att de inte får den information som de är i 
behov av. De upplever sig inte ha någon tidigare kunskap om sjukdomen, och för dem 
relateras många gånger en cancerdiagnos till omedelbar död. De känner sig hjälplösa och 
bortprioriterade. De håller sig undan för att inte dra till sig onödig uppmärksamhet och belasta 
föräldrarna mer än nödvändigt. I denna svårhanterliga situation påverkas syskonen djupt.  
 
Forskarna anger att de i en tidigare litteraturstudie sett ett mönster där syskon utvecklar ett 
avvikande och mer riskfyllt beteende efter delgivandet om sjukdomsprognosen (Williams, 
Williams & Williams, 2013). De beskriver även att det leder till rastlöshet, trötthet, dåligt 
humör, försämrad självkänsla och känslor som brist av socialt stöd. Syskonen upplevs även 
mer inåtvända av omgivningen (Williams, Williams & Williams, 2013). 
  
Då det framkommer att syskonen blir introverta och inte vill belasta föräldrarna borde detta 
uppmärksammas för att kunna lyftas. Det framkommer att syskonen är i behov av ett stort 
stöd och även av mer information i denna process. Syskonen har även ett stort behov av 
professionell samtalshjälp i olika former. Här har sjuksköterskan en viktig roll att vägleda 
syskonen till rätt individanpassad form såsom exempelvis syskonstödjare eller att träffa 
syskon i liknande situation, gruppterapi eller privata samtal. Det är viktigt som sjuksköterska 
att se syskonen i denna svåra tid och bekräfta deras känslor och tankar. Genom stöd från 
sjuksköterskan och övrig sjukvårdspersonal kan syskonens behov mötas. Tillsammans kan 
sjuksköterskan och syskonen reda ut de frågetecken som framkommer under hela 
sjukdomsförloppet.  
 
Önskan om mer stöd och uppföljning efter barnets bortgång 
I resultatet framkommer att familjerna saknar stöd och uppföljning från sjukvården efter 
barnets bortgång. De upplever att de blir bortglömda och att de inte längre är viktiga. En 
önskan finns att en sjuksköterska som tidigare varit involverad i barnets liv ska höra av sig, 
samt att någon sjukvårdspersonal ska närvara vid begravningen som en hjälp i bearbetningen. 
Bearbetningen skiljer sig mellan män och kvinnor och oftast sörjer de var för sig. Männen går 
tillbaka till arbetet för att skingra tankarna medan kvinnorna ofta vänder sig till väninnor och 
familj. 
 
I tidigare forskning beskriver Berrett, Levin-Russman, Gioiella och Adams (2016) föräldrars 
upplevelser av att förlora ett barn till cancer och hur viktigt det är att få rätt stöd i denna tid.  
De beskriver att det skiljer sig mellan att förlora sitt barn och att förlora en nära anhörig. De 
menar att det inte är mer eller mindre tragiskt, bara annorlunda. Föräldrarna beskriver hur de 
hanterar den enorma sorgen olika, männen kände ett ansvar över att återgå till arbetet ganska 
omgående. De känner även en förväntan från samhället att visa sig starka och att de ska orka 
stödja familjen. Kvinnorna upplever ett stort stöd i de vänner som påvisar att de finns där 
under denna svåra tid. Då män och kvinnor sörjer på olika sätt kan detta skapa en påfrestning i 
förhållandet. Föräldrarna i tidigare studie beskriver att en fokusgrupp har varit till stor hjälp i 
deras bearbetning, de känner en bekräftelse av att de inte är ensamma i denna tragiska 
upplevelse.  De ser i varandras ansiktsuttryck att alla är lika hårt drabbade och kan hitta en 
gemenskap i detta. Möten består ofta av nickanden och tårar. Sorgen är intensiv och långvarig 
och vissa dagar kommer chocken av att barnet är borta tillbaka. Sjukhuset erbjuder ett 
stödprogram via mail och telefonkontakt som är till stor hjälp, då föräldrar upplever känslan 
av stöd då de inte är ensamma i denna situation. I detta program påpekar de även vikten av att 
ha någon att vara arg på, när de förlorat kampen mot cancer. Föräldrar uttrycker uppskattning 
över att sjukhuset hör av sig via telefonsamtal och mail. Det viktigaste i detta stödprogram är 
känslan av att de och barnet inte är bortglömda (Berrett et al., 2016). 
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I denna studie bekräftas det återigen att det är högst relevant att sjuksköterskan följer upp 
familjernas välmående efter barnets bortgång och hjälper familjen in i stöd- och fokusgrupper. 
Detta är för att hjälpa familjen att bearbeta förlusten genom att träffa andra i samma situation, 
samt att få bekräftelse på att de inte är ensamma. Sjuksköterskan har en viktig roll. Hen kan 
bidra med ett kontaktnät, och planera in uppföljningssamtal en kort tid efter barnets bortgång 
och även senare i bearbetningen. Det är viktigt som sjuksköterska att visa sig närvarande och 
stödja både föräldrar och syskon.  
 
Sjuksköterskan kan vara en stor tillgång, speciellt för syskon som upplever att de inte har 
någon att prata med eller en vuxen som stöd då föräldrarna bearbetar sin egen sorg. Det är av 
stor vikt att fånga upp dessa syskon så de inte hamnar i ett riskbeteende och utagerar sin sorg 
på fel sätt. Barncancerfonden (2015c) erbjuder flera olika stödmetoder anpassat för barn som 
är på väg eller har förlorat sitt syskon i cancer. Med hjälp av syskonstödjare eller 
syskongrupper på sjukhusen får de en chans att bli bekräftade, och träffa andra syskon i 
liknande situation. Det anordnas även läger, olika typer av vistelser runt om i landet där 
ideella föreningar hjälper barn i sin sorgeprocess. Detta är viktigt att som sjuksköterska 
förmedla till berörda familjer.  
 

Slutsats 
Denna studie har bidragit med kunskaper om familjemedlemmars erfarenheter av att förlora 
ett barn i cancer. Studiens resultat inleds med att familjerna delges informationen om att det 
inte längre finns någon kurativ behandling att tillgå, för att sedan beskriva hur föräldrar och 
syskon hanterar denna sorg och förtvivlan i sin vardag. Avslutningsvis ges en inblick i hur 
familjerna påverkats av barnets bortgång i sitt liv och hur de bevarar minnena av det 
bortgångna barnet.  
 
Studien kan bidra till en förståelse för dessa familjers situation. Det framkommer 
genomgående ett stort behov av information om nästa steg i barnets sjukdomsprocess. 
Föräldrarna upplever det som ett betungande ansvar att informera sitt barn om den negativa 
sjukdomsutvecklingen och att överta det medicinska ansvaret. Det framkom en avsevärd 
påverkan på hela familjesituationen där mammor vårdade sitt barn i hemmet och syskonen 
kände sig bortglömda. I denna svårhanterliga tid försökte de bevara sin vardag för att behålla 
upplevelsen av att vara en normal familj. Så länge de kunde behålla en vardag så kunde detta 
inge en känsla av hopp. Tiden efter barnets bortgång var otroligt tung och de flesta 
familjemedlemmarna sörjde på var sitt håll, då sorgen tog upp för mycket plats i deras egna 
liv. Sorgen kom i täta vågor som med tiden blev glesare. Familjemedlemmarna kunde med 
tiden hantera sorgen och leva med ärret av barnets bortgång. 
 
Slutsatser som dras utifrån resultatet är ett ökat behov av stöd från sjukvårdspersonalen, till 
samtliga familjemedlemmar. Processen som de går igenom innefattar mycket lidande, oro och 
frågor. Sjuksköterskans uppgift är att bekräfta, stödja och vägleda familjen genom 
sorgeprocessen och denna svåra tid. Det är av stor vikt att skapa ett tillitsfullt band till 
familjen för att kunna se deras behov under och efter barnets sjukdomsprocess. 
 

Praktiska implikationer 
Sett ur ett samhällsperspektiv kan denna studie bidra till att föräldrars och syskons behov av 
stöd när de förlorar ett barn i cancer lyfts fram. I sin yrkesroll möter sjuksköterskan patienter 
och närstående i ett palliativt skede, både i den privata hemmiljön och på sjukhus. Studiens 
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resultat ger en översikt över familjemedlemmars erfarenheter från brytpunktssamtalet tills 
barnet har gått bort. Bemötandet är en central del i omvårdnadsarbetet hos sjuksköterskan och 
en viktig del för att upplevelsen hos patienten och närstående skall bli positiv. Relationen 
mellan sjuksköterska och familj skapar grunden för kommande känslor av vården. Därmed är 
det av stor vikt att skapa en god kommunikation och ett bra band till samtliga i familjen. 
Genom att kontinuerligt uppdatera informationen om sjukdomsprocessen och behandlingen 
kan trygghet skapas och frågetecken minskas hos familjen. Tryggheten kan förstärkas genom 
att ge folders, hänvisa till hemsidor och gruppterapi, samt att sjuksköterskan avsätter tid för 
familjen och ger dem utrymme för att våga fråga och öppna upp alla tankar. Detta är även 
viktigt att göra tiden efter barnets bortgång för att hjälpa till kring sorgearbetet. 
 
Familjerna saknar stöd från sjukvården tiden efter barnets bortgång. Annan hjälp som 
uppföljande samtal kan vara av stor betydelse för familjerna. För att inge trygghet och skapa 
ett bra band till familjen bör sjuksköterskan känna sig trygg i sin yrkesroll och ha goda 
kunskaper inom palliativa vård. För detta krävs kontinuerlig utbildning och uppdatering. En 
viktig del i denna kompetensutveckling är att i grupp få möjlighet att ta del av andra 
sjuksköterskors erfarenheter av likartade situationer – att lära av varandra genom 
handledning. Att se de drabbades lidande är känslomässigt tungt, oavsett erfarenheter inom 
området och var sjuksköterskan befinner sig i livet. 
 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans kompetensområde 
Studien bidrar med viktigt kunskap för sjuksköterskans yrkesroll. Mer kunskap behövs inom 
detta område för att kunna bidra med en bättre vårdupplevelse. Ytterligare forskning kring 
upplevelsen av att vårda sitt barn i hemmet eller på vårdavdelning behövs. Detta för att få en 
insikt i hur familjers erfarenheter kring att förlora en ung familjemedlem skiljer sig. Genom 
denna insikt kan sjuksköterskan bidra med en god omvårdnad under denna tid. Cancer är en 
vanlig sjukdom i dagens samhälle, och därmed är det av stor vikt att ständigt tillämpa och 
uppdatera sig på ny kunskap och forskning inom området. Detta kan åstadkommas genom ny 
och fördjupad kunskap i form av en intervjustudie av familjer i likande situationer.  
 
Vår upplevelse är ett ökat kunskapsbehov kring barnsjukdomar och utveckling hos de små, 
samt hur sjuksköterskan på bästa sätt vårdar familjen som en enhet. Kunskap behövs även om 
hur sjukvårdspersonal på bästa sätt vårdar ett barn i familjens privata hem. Vi anser att genom 
ny uppdaterad forskning kan mer kunskap om detta område spridas och tillämpas. 
Uppföljning efter avslutad vård behövs också, inte bara ur individperspektiv utan även ur ett 
samhällsperspektiv, då situationen kan bidra till psykisk ohälsa om inte rätt stöd ges i 
efterförloppet. 
Mer kunskap och forskning inom barn och cancer är relevant för sjuksköterskans 
kompetensområde och att bidra till ett professionellt förhållningsätt. Genom bredare kunskap 
kan en bättre vård ges till patienter och de närstående i ett palliativt skede enligt författarna. 
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Bilaga I 

Tabell med sökhistorik av den inledande systematiska artikelsökningen. 
Databas/datum 
Cinahl 170315 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 pediatric care 2934 
    

#2 palliative care or 
end of life care 

35061 
    

#3 family experience 23372 
    

#4 1+2+3 21 
    

Begränsningar Eng, 2007-2017, 
peer reviewed 

9 9 4 4 2 

PUBMED 
170315 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Cancer children 246668 0 0 0 0 

#2 palliativ OR end of 
life 

61899 0 0 0 0 

#3 Family experience 19786 0 0 0 0 

#4 Qualitative 102832 0 0 0 0 

#5 1+2+3+4 30 0 0 0 0 

Begränsningar Engelska, senaste 
10 åren (2007-
2017) 

25 25 15 7 5 

 
 

 
 



PUBMED 

17-03-21 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 Pediatric 
cancer OR 
children 
cancer 

9376 
    

#2 Oncology 
OR cancer 

175553 
    

#3 End of life 
OR 
palliative 

40164 
    

#4 Family 
expereince 
OR family 
feelings 

25469 
    

#5 1+2+3+4 51 
    

Begränsningar Engelska, 
2007-2017 

14 14 10 6 4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Bilaga II 
 
Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av 
Institutionen för hälsovetenskap Högskolan Väst med utgångspunkt från mall presenterad i 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  
 
Finns det ett tydligt syfte?                Ja                          Nej                     Framkom ej  
Informant karaktäristika  
Antal ……………………………………….  
Ålder ……………………………………….  
Man/kvinna ………………………………. 
Är kontexten presenterad?                               Ja                 Nej                     Framkom ej 
Finns etiskt resonemang?                                Ja                 Nej                     Framkom ej 
Urval 
- Relevant?                                                      Ja                 Nej                         Vet ej  
- Strategiskt?                                Ja                 Nej                   Ej relevant  
  
-datainsamling tydligt beskriven?                 Ja                 Nej                    Vet ej  
- analys tydligt beskriven?                               Ja                 Nej                          Vet ej  
 
 
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och begripligt?           Ja                   Nej     Vet ej  
- Råder datamättnad?                                      Ja                   Nej                    Ej relevant 
- Råder analysmättnad?                                     Ja                   Nej                    Ej relevant 
 
 
Kommunicerbarhet  
- Är resultatet klart och tydligt?            Ja                   Nej    Vet ej  
- Redovisas resultatet i förhållande till  
- Teoretisk referensram?                                  Ja                   Nej    Vet ej  
 
-Genereras teori?                                 Ja                   Nej                   Ej relevant  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent 
 
 
Granskningspoäng;   grad I (80-100%)        grad II (70-79%)             grad III (60-69%) 
 
 
Tidskriftens bedömningssystem: Peer review  Double blinded  Single blinded  Ej angivet  
 
 
 
 

 

 
 



Bilaga III 
 

Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Jenholt Nolbris, 
M., Enskär, K., & 
Hellström, A.-l. 
(2014) 
Sweden 

Problem: Att ha 
ett syskon som 
drabbats av en 
fruktansvärd 
sjukdom är 
traumatiskt och 
ohanterligt utan 
rätt stöd. Lite 
forskning finns 
om hur syskonen 
upplever denna 
enorma sorg som 
uppstår då ett 
barn i familjen 
drabbas av 
obotlig cancer. 
Syfte: Att 
beskriva 
syskonens 
upplevelser och 
sorg relaterat till 
att en bror eller 
syster drabbats av 
cancer. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: Studien 
baserades på 
öppna intervjuer 
med syskon till 
drabbade barn. 
Datan 
bearbetades 
sedan med hjälp 
av kvalitativ 
innehållsanalys. 
 

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
syskon i åldrarna 
8 till 25 år, 
adopterade, 
halvsyskon, 
bonus-syskon) 
vars bror eller 
syster drabbats 
för cancer var 
berättigade att 
delta i studien. 
Studiegrupp: 
Endast biologiska 
syskon i åldrarna 
8–24 år deltog 
vid intervjuerna. 
12 stycken var 
pojkar och 17 
stycken var 
flickor. 
 

Resultat: Fyra 
kategorier av sorg 
identifierades: sorg 
efter delgivandet om 
diagnosen, sorg och 
oro över de sjuka 
syskonets förlust av 
normalt liv, sorg för 
att vara obetydlig 
och glömd i familjen 
samt sorg efter 
syskonets bortgång. 

GRAD 1 
 

 
Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Björk, M., 
Sundler, A. J., 
Hallström, I., & 
Hammarlund, K. 
(2016) 
Sweden 

Problem: Att 
förlora sitt barn 
till cancer 
innebär en delvis 
eller total 
förstörelse av 
föräldraskapet 
och den 
förväntade 
framtid som 
fanns med barnet. 
Vilket 
symboliserar en 
enorm förlust av 
både det 
nuvarande och 
framtida livet.  
Syfte: Syftet med 
denna studie var 
att belysa 
föräldrarnas 
erfarenheter av 
att förlora ett 
barn till cancer. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: 
Berättande 
intervjuer. 
Analysen av den 
insamlade datan 
inspirerades av 
“van Manens” 
hermeneutiska 
fenomenologiska 
tillvägagångssätt 

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
familjer med ett 
barn som nyligen 
diagnostiserats 
med obotlig 
cancer 
inkluderades 
Studiegrupp: 6 
stycken föräldrar 
i åldrarna 34–43 
år som förlorat 
sitt barn till 
cancern deltog. 

Resultat: Det finns 
ett behov av god 
palliativ vård och 
stöttning för 
föräldrarna i denna 
situation. 
Upplevelse av 
motstridiga känslor, 
att behöva förbereda 
sig inför barnets 
bortgång, synen på 
föräldraskapet efter 
döden, att arbeta sig 
genom sorgen och få 
nya perspektiv i livet 
var de områden som 
presenterades i 
resultatet. 

GRAD 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Kars, M. C., 
Grypdonck, M. 
H. F., Korte-
Verhoef, M. C. 
d., Kamps, W. 
A., Bergh, E. M. 
M. M.-v. d., 
Verkerk, M. A., 
& Delden, J. J. 
M. v. (2009) 
The Netherlands 

Problem: När 
barn drabbas av 
obotlig cancer 
brukar man 
förespråka 
palliativ vård i 
livets slutskede. 
Föräldrarna har 
ofta svårt att 
anpassa sig till ett 
palliativt 
perspektiv, 
förmodligen på 
grund av för lite 
insikt och 
information om 
denna process. 
Syfte: Denna 
studie har från ett 
föräldraperspektiv 
undersökt 
processen 
föräldrarna går 
igenom när 
botemedel inte 
längre är en 
möjlighet. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: 
En Grounded 
Theory inriktning 
valdes för att 
utveckla den data 
som samlats 

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
föräldrar till barn 
mellan 0–16 år 
med alla typer av 
cancer ansågs 
vara berättigade 
att delta, från det 
att onkologen 
informerat om att 
behandlingen 
misslyckats. 
Studiegrupp: 
Fyrtiofyra 
föräldrar 23 
mammor och 21 
pappor till 23 
barn i åldern 6 
mån-18 år deltog. 

Resultat: 
Konflikten mellan 
att släppa taget om 
sitt barn och att få 
bevara det är 
beskriven som 
mycket svår för 
föräldrarna. Att 
behöva väga sin 
önskan om att få 
behålla sitt barn så 
länge som möjligt, 
men samtidigt 
eftersträva 
välbefinnande och 
trygghet för barnet. 

GRAD I 
 

 
Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Kars, M. C., 
Grypdonck, M. 
H. F., Bock, L. C. 
d., & Delden, J. 
J. M. v. (2015) 
Germany 

Problem: I 
pediatrisk 
onkologi vill 
föräldrar, och 
förväntas, agera 
och besluta i sitt 
barns bästa 
intresse. En ny 
kvalitativ studie 
visade att 
föräldrar hade 
svårt att göra 
detta.  
Syfte: Syftet med 
denna analys var 
att beskriva och 
erbjuda en 
förklaring till 
föräldrarnas 
handlingar när 
det gäller att 
uttrycka och 
hantera "barnets 
röst". 

Ansats: 
kvalitativ metod 
Metod: 
Kvalitativ 
forskningsstudie. 
En tematisk 
analys 
genomfördes. 

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
föräldrar till barn 
som drabbats av 
obotlig cancer, 
och blev vårdade 
hemma under den 
palliativa fasen. 
Studiegrupp: 34 
föräldrar till 17 
barn intervjuades. 
Samtliga barn 
hade obotlig 
cancer, och blev 
vårdade hemma, 
under palliativa 
fasen. 

Resultat: Barnets 
röst blev förtydligad 
i föräldrarnas 
uttryck för barnets 
behov. En del 
föräldrar upplevde 
en oförmåga att 
erkänna och ta 
hänsyn till barnets 
perspektiv, vilket till 
stor del berodde på 
dess egen kamp för 
att klara av och 
hantera den 
kommande 
förlusten. 

GRAD I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Författare 
Årtal 

      Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Kars, M. C., 
Grypdonck, 
M. H. F., & 
Delden, J. J. 
M. v. (2011) 
Germany 

Problem: de allra 
flesta föräldrar 
uppskattar att få 
vårda sitt sjuka 
barn hemma under 
den palliativa 
fasen. Dock har 
flera problem 
rapporterats från 
föräldrarna, 
inklusive 
otillräcklig 
symptomhantering, 
barnets ångest och 
föräldrarnas egna 
rädsla för 
dödsmomentet. 
Syfte: Syftet var 
att förbättra 
förståelsen av 
föräldrars 
erfarenheter och 
upplevelser vid 
barnets slutskede i 
livet. 
 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: En 
induktiv tematisk 
analys av 
enskilda och 
upprepade öppna 
intervjuer med 
fenomenologiska 
tekniker. 

Urval: Studiegruppen 
bestod av föräldrar till 
barn som är 16 år eller 
yngre med alla typer 
av cancer, där 
onkologen hade 
informerat dem om att 
de ej fanns några 
återstående 
behandlingsalternativ.   
Studiegrupp: 42 
föräldrar till 22 barn 
med obotlig cancer, 
som vårdas hemma 

Resultat: Kärnan 
i föräldraskapet 
under denna 
period innebar 
främst att skapa en 
meningsfull tid för 
barnet, och bevara 
föräldraskapet så 
länge det går. 
Genom att skjuta 
upp sin egen sorg 
i barnets slutskede 
i livet kunde de 
njuta mer av 
dennes sista tid i 
livet. 

GRAD I 

 
Författare 

Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Kars, M. C., 
Grypdonck, M. 
H. F., 
Beishuizen, A., 
Bergh, E. M. M. 
M.-v. d., & 
Johannes J.M. 
van Delden. 
(2010) Germany 

Problem: Att som 
förälder behöva 
förbereda sig på 
sitt barns bortgång 
är en 
utomordentligt 
smärtsam process, 
som kantas av en 
kamp för att få 
behålla sitt barn.  
Syfte: Denna 
studie 
identifierade, från 
ett 
föräldraperspektiv, 
de viktigaste 
faktorer som 
påverkar 
övergången från 
att bevara livet till 
att släppa taget. 

Ansats: 
Kvalitativ 
metod 
Metod: En 
grounded 
theor- 
inriktning 
användes för att 
utveckla teori 
som tolkar den 
insamlade 
datan.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av föräldrar 
till barn 0–16 år med 
alla typer av cancer 
tillfrågades om att 
delta i studien från 
det ögonblick som 
onkologen hade 
informerat dem om 
att kvarvarande 
behandlingsalternativ 
inte kunde bota 
barnet längre. 
Studiegrupp: 44 
föräldrar till 23 barn 
med obotlig cancer 

Resultat: Osäkerhet 
och ångest ansågs 
vara några 
bidragande faktorer 
till att föräldrarna 
hade svårt att släppa 
taget om sitt barn. 
De behövde 
försäkra sig om att 
barnet inte kunde 
botas, samt att de 
behövde ha 
förmågan att skjuta 
upp sin egna sorg 
och behov för att 
vårda barnet. 
Genom att skapa en 
bra föräldra-barn 
relation ända in i 
slutet gav dem 
mening i sin 
föräldraroll, som var 
av stor vikt för att 
kunna acceptera den 
kommande 
framtiden och 
släppa taget.  

GRAD 1 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Monterosso, L., 
& Kristjanson, L. 
(2008) Australia 

Problem: 
Begränsade 
studier har 
granskat 
föräldrars 
erfarenheter av 
palliativ vård, 
samt hur dess 
upplevelser är 
relaterat till 
barnets 
vårdprocess 
under denna tid. 
Syfte: syftet var 
att få feedback 
från föräldrar 
samt skapa en 
förståelse för 
innebörden av 
palliativ vård, 
deras upplevelse 
under barnets 
palliativa fas, 
och deras behov 
av stöttning 
under denna tid.  

Ansats: Kvalitativ 
metod 
Metod: Studiens 
datainsamling 
bestod av 
djupgående 
narrativa 
intervjuer. 
Tematisk analys 
användes för 
denna studie. 
Varje transkript 
läses i sin helhet 
för att få en 
övergripande 
förståelse av 
datan. Latent 
innehållsanalys 
och konstanta 
jämförelsetekniker 
användes.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
föräldrar till barn 
som vårdas 
palliativt- 
alternativ hade 
avlidit på grund 
av cancer. 
Forskningen 
utgick från 5 
olika sjukhus i 
Australien.  
Studiegrupp: 24 
föräldrar från 
Perth, 
Melbourne, 
Brisbane och 
Sydney. 

Resultat: Föräldrar 
tolkade palliativ 
vård negativt som 
en självständig 
process i slutet av 
barnets liv, snarare 
än som en del av en 
bredare och 
kontinuerlig process 
där barn och deras 
familjer erbjuds 
både vårdande och 
palliativ vård genom 
cancerns utveckling. 
Betydelsen och 
terapeutiska värdet 
av äkta och ärliga 
förhållanden mellan 
vårdpersonal och 
föräldrar och mellan 
vårdpersonal och 
barn upplevdes som 
en kritisk aspekt av 
vården. 

GRAD 1 

 
Författare Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Alam, R., 
Barrera, M., 
D'Agostino, N., 
Nicholas, D. B., 
& Schneiderman, 
G. (2012) Canada 

Problem: 
Barnets död är en 
förödande 
upplevelse för 
föräldrarna, som 
krossar de 
drömmar och 
förhoppningar 
som fanns 
kopplade till 
barnet. Det man 
vill ha mer 
kunskap är 
skillnader i hur 
föräldrar 
bearbetar och 
uttrycker sin sorg 
olika.  
Syfte: Att 
undersöka 
skillnader i hur 
mammor och 
pappor sörjer, 
samt bearbetar 
sorgen efter att 
förlora ett barn 
till cancer. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: 
Kvalitativ analys 
och i 
innehållsanalys 
av datan från 
intervjuerna. 

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
föräldrar vars 
barn hade 
behandlats och 
gått bort på grund 
av en 
cancerdiagnos.  
Studiegrupp: 
Tjugo berövade 
familjer deltog. 
Studien 
inkluderade 18 
mammor och 13 
pappor 

Resultat: Studiens 
resultat påvisade 
skillnader i 
föräldrars sätt att 
sörja, även hur de 
förändras med tiden. 
Generellt visade 
studien att papporna 
fokuserade mer på 
jobb, medan 
mammorna stannade 
hemma och tog hand 
om familjen. De 
hade även enklare 
för att sörja öppet 
och gråta jämfört 
med papporna. 

GRAD 1 

 
 
 
 
 
 

 
 



Författare 
Årtal 

      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och studiegrupp Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Thompson, 
A. L., 
Miller, K. 
S., Barrera, 
M., Davies, 
B., Foster, 
T. L., 
Gilmer, M. 
J., Hogan, 
N., 
Vannatta, K 
& Gerhardt, 
C. A. (2011) 
The United 
States and 
Canada 

Problem: Trots 
en växande 
forskning inom 
ämnet att 
förlora ett barn, 
är relativt lite 
känt om vad 
familjer 
upplever 
hjälpsamt under 
och efter 
barnets död, 
samt hur man 
bäst kan stödja 
dem under 
sorgeprocessen. 
Syfte: Att 
utveckla en 
bättre förståelse 
för vad familjer 
utsatta för den 
enorma 
förlusten skulle 
råda andra 
familjer att göra 
i samma 
situation. 

Ansats: 
Kvalitativ 
metod 
Metod: 
Individuella 
intervjuer med 
öppna frågor  
som spelades in 
för 
transkription 
och kodning. 
Forskarna 
analyserade 
sedan den 
insamlade 
datan 
självständigt 
genom  
kvalitativ 
innehållsanalys. 
  

Urval: Studiegruppen 
bestod av familjer som 
hade ett sörjande syskon 
mellan 8-17 år, att man 
kunde tala flytande 
engelska, och bodde i 
närheten till sjukhuset.   
Studiegrupp:  Deltagarna 
inkluderade 36 mammor, 
24 pappor och 39 syskon. 

Resultat: Det 
framkom flera 
gemensamma teman 
av den data som 
insamlades. Bland 
annat råd från 
familjemedlemmar 
som har förlorat ett 
barn till cancer. Ett 
tips var rådgivning 
inriktad på tiden 
innan ett barn har 
dött, rådgivning 
inriktad på tiden 
strax efter att ett 
barn har dött, och 
rådgivning inriktad 
på framtiden.  

GRAD 1 
 
Inget etiskt 
godkännande. 
Dock 
godkännande 
från berörda 
sjukhus.  

 
Författare 

Årtal 
      Land 

Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets 
granskning 

Dighe, M., 
Jadhav, S., 
Muckaden, 
M. A., & 
Sovani, A. 
(2008) India 

Problem: Lite är 
känt om de 
bekymmer 
föräldrar till barn 
med avancerade 
cancerformer 
upplever. 
Forskarna ville få 
en bredare 
kunskap om 
föräldrarnas 
farhågor relaterat 
till sitt barn som 
har obotlig cancer. 
Även undersöka 
föräldrars attityder 
mot att avslöja 
diagnosen och 
prognosen för 
barnet och 
syskonen. 
Syfte: Att 
identifiera 
orosmoment hos 
föräldrar till barn 
med obotlig 
cancer, samt deras 
inställning kring 
att avslöja 
diagnosen och 
prognosen för det 
sjuka barnet. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: En 
observationsstud
ie med hjälp av 
semi-
strukturerade 
intervjuer. De 
användes som ett 
kvalitativt 
verktyg där 
fokus var 
avslappnad 
tvåvägskommuni
kation. 
Tematisk analys 
användes för att 
skapa teman. 

Urval:  Studiegruppe
n bestod av föräldrar 
vars barn vårdas 
palliativt på grund av 
cancer i Indien. 
Studiegrupp: Tjugo 
intervjuer 
genomfördes 
sammanlagt.  Fem av 
de tjugo intervjuerna 
involverade endast 
mamman, fyra endast 
pappan och elva båda 
föräldrarna. 

Resultat: Föräldrar 
uppvisade varierande 
grader av bearbetning 
av sin sorg. De flesta 
familjer var 
ekonomiskt 
ansträngda. De flesta 
föräldrar var ovilliga 
att diskutera sjukdom 
och döden med 
barnet. Syskon var 
sällan informerade 
eller direkt 
involverade i vården. 
Föräldrar uppgav att 
familjen och grannar 
som huvudkällor för 
stöd. 

GRAD 2 
 
Etiskt godkänd, 
men otydligt 
beskriven 
metod samt 
inklusion/ 
exklusions-
kriterier 
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Kvalitets 
granskning 

Barrera, M., 
Alam, R., 
D'Agostino, N. 
M., Nicholas, 
D. B., & 
Schneiderman, 
G. (2013) 
Canada 

Problem: Att ett 
barn med cancer går 
bort påverkar hela 
familjen, inklusive 
syskon. För 
överlevande syskon 
kan bortgången 
innebära förlust av 
en förebild, 
lekkamrat och bästa 
vän, och dödens 
inverkan kan 
påverka syskonet 
många år senare. 
Syfte: Undersöka 
hur berövade syskon 
bearbetar och sörjer 
månader efter sett 
barns bortgång. Vad 
hjälper dem att 
hantera sin sorg? 
Vilka beteende och 
utvecklingsskillnader 
upplevde 
föräldrarna? 

Ansats: Kvalitativ 
metod 
Metod:  
Intervjuer 
transkriberades 
ordangrant och 
analyserades med 
hjälp av kvalitativ 
datahantering och 
analysdatorprogram 
(NVivo). En 
syntesteknik och 
innehållsanalys 
underlättade 
processen att skapa 
passande teman.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
berövade 
familjer, vars 
barn hade 
behandlats på 
hematologen 
eller onkologi-
enhet på ett 
barnsjukhus, 
samt avlidit på 
grund av 
sjukdomen. 
Studiegrupp: 
Tjugo 
berövade 
familjer 
deltog. 
Sammanlagt 
31 föräldrar 
varav 18 
mammor och, 
13 pappor. 

Resultat: Följande 
huvudkategorier 
uppstod: uttryck av 
sorg, vad som 
hjälper, förhållande 
till föräldrarna och 
att bevara bandet till 
det bortgångna 
barnet. Föräldrar 
beskriver hur barnen 
sörjde, förändrades 
både positivt och 
negativt, samt hur 
familjerelationerna 
förändrades för 
alltid. Gemensamt 
för många föräldrar 
var att dem hade 
önskat mer stöd från 
sjukvård om hur 
man hade kunnat 
hjälpa sykonet att 
bearbeta och 
acceptera 
situationen.  

GRAD 1 
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Barrera, M., 
O'Connor, K., 
D'Agostino, N., 
Spencer, L., 
Nicholas, D., 
Jovcevska, V., 
Tallet., & 
Schneiderman, G. 
Australien(2009) 
Canada 

Problem: 
Föräldrar 
upplever en 
förödande 
förlust då ett 
barn går bort på 
grund av 
cancer.  Hur och 
vad som hjälper 
föräldrarna att 
fortsätta sina liv 
är många gånger 
oklart, och 
kräver 
ytterligare 
fördjupad 
forskning. 
Syfte: Att 
undersöka 
föräldrars 
upplevelse av 
förlust och 
anpassning till 
vardagen 6 
månader efter 
sitt barns 
bortgång 
relaterat till 
cancer. 

Ansats: 
Kvalitativ metod 
Metod: 
Individuella, 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
genomfördes 
Intervjuer bestod 
av öppna frågor, 
som blev 
inspelade och 
transkriberade 
ordagrant. 
De bearbetade 
sedan den 
inspelade datan 
med hjälp av 
kvalitativ 
innehållsanalys i 
datorprogrammet 
(NVivo) för att 
enklare komma 
fram till passande 
teman.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av 
mammor och 
pappor, vars 
barn hade 
behandlats på en 
onkologisk 
enhet på ett 
barnsjukhus, 
samt att barnet 
avlidit på grund 
av sin sjukdom.  
Studiegrupp: 
20 familjer gick 
med på att delta, 
31 föräldrar 
totalt varav 18 
mammor och 13 
pappor. 
 

Resultat: Kvalitativ 
analys av datan som 
samlats i intervjuerna 
avslöjade tre 
nyckelbegrepp för 
anpassning av förlust: 
Uppfattningar om det 
avlidna barnet, 
relationer med 
utomstående och 
meningen med livet 
och denna värld. 
Dessa gemensamma 
tankar utgör den 
konceptuella ramen 
för föräldrar som 
förlorat sitt barn och 
dess 
anpassningsprocess 

GRAD 1 
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Decinque, N., 
Monterosso, L., 
Dadd, G., Sidhu, 
R., Macpherson, 
R., & Aoun, S. 
(2008) Australia 

Problem: 
Föräldrar som 
lever med ett barn 
som drabbats av 
obotlig cancer 
behöver mycket 
stöd och 
vägledning under 
processens gång. 
Hur man hanterar 
vardagen, 
prioriterar sig själv 
och övriga 
familjemedlemmar. 
Dock är det många 
i studien som 
upplever att 
sjukvården brister i 
sin roll relaterat till 
detta.  
Syfte: Att 
undersöka 
föräldrars 
upplevelser och 
behov efter barnets 
bortgång relaterat 
till cancer. 

Ansats: 
Kvalitativ 
metod 
Metod: Narrativ 
intervjustudie 
för att utforska 
föräldrarnas 
erfarenheter och 
behov. 
Polkinghornes 
analysmetod, en 
kvalitativ 
innehållsanalys 
valdes. I detta 
tillvägagångssätt 
identifierar 
forskaren 
induktivt 
kärnämnena 
eller 
kategorierna 
från uppgifterna.  

Urval: 
Studiegruppen 
bestod av både 
biologiska 
föräldrar, vare 
sig de bodde 
tillsammans eller 
var separerade. 
För att bli 
intervjuad till 
studien var 
huvudsaken att 
de haft ett barn 
som gått bort på 
grund av en 
obotlig 
cancerdiagnos. 
Studiegrupp: 
Nio föräldrar 
varav sex 
mammor och tre 
pappor deltog i 
denna studie. Det 
inkluderade båda 
föräldrarna till 
tre utav barnen, 
och endast en 
förälder till tre av 
barnen. 

Resultat: Ur 
analysen framkom 
gemensamma teman 
från föräldrarna i 
forma av: personligt 
sorg och bearbetning 
och oro för 
kvarvarande syskon. 
Föräldrar uppgav att 
det fanns ett behov 
av mer kontakt från 
sjukhuspersonalen 
under den palliativa 
fasen, samt efter 
barnets bortgång. 
Det var av stor vikt 
att så tidigt och 
kontinuerligt som 
möjligt få tillgång till 
ny information om 
barnets tillstånd.  

GRAD 1 
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