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Abstract  

Background: About 250 000 children develops cancer every year. Most of them has a parent 

and a family who also is getting affected. During this time the parents go through a crisis and 

the nurse had a central role to help them through the hard time.  

Aim: The aim of this study was to illuminate parent´s experiences of living with a child with 

a cancer diagnose during the illness.  

Method: A literature -based study, qualitative content analysis of 14 qualitative articles.  

Result: The results are presented in three main themes: “The emotional roller coaster”, “The 

balance of the uncertain” and “The swinging of the support”.   

Conclusion: The parents experienced a lot of feelings during the child’s illness and they 

changed their view of life. A fear of the unknown and a feeling of losing the sense of 

normality were expressed by the parents. A shuttle between security and disappointment 

appeared during the entire duration of the illness. Therefore it was important for the parents to 

get continuous information, opportunities for participation and support from someone they 

could rely on to feel safe. 

Keywords: Childhood cancer, experiences, feelings, information, support. 
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Inledning  
Barn som drabbas av en cancersjukdom är en liten men viktig grupp. Till dessa barn finns 
minst en förälder som blir lidande. Dessa föräldrar har en tuff uppgift då hela deras liv blir 
påverkat. Arbetslivet påverkas, vardagslivet påverkas och det är många runt omkring som 
behöver ställa upp och ha förståelse. Att ha ett barn som får en cancerdiagnos påverkar inte 
bara livet rent praktiskt utan även känslomässigt. Föräldrarna drabbas i regel av en 
livskris, det värsta tänkbara har inträffat, deras barn har fått cancer. Men i dagens samhälle är 
personer inte lika villiga att stödja och hjälpa andra och speciellt inte när det är något okänt 
som inträffat (Cullberg, 2012). Genom att belysa upplevelserna som föräldrarna har blir det 
inte längre okänt och vår förhoppning är då att man i samhället kan blir mer villiga att hjälpa 
varandra. Därför är det av stor vikt att undersöka vad de upplever under barnets sjukdomstid. 
På detta sätt skapas bättre förutsättningar för ökad förståelse hos sjuksköterskan vars roll är 
mycket central genom hela sjukdomstiden. 

Bakgrund  
Cancer hos barn   
I världen finns det 14 miljoner människor som drabbas av cancersjukdom (World Health 
Organisation [WHO], 2014), varav 250 000 av dessa är barn (Axelsson, 2014). I Sverige är 
det ca 250-300 barn som drabbas. De vanligaste cancersjukdomarna hos barn är leukemi 
(blodcancer) och hjärntumörer. Leukemi är vanligare i småbarnsåldern, medan hjärntumörer 
finns hos alla åldersgrupper (Axelsson, 2014; Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013).  
 
Cancer är ett samlingsnamn för sjukdomar med okontrollerad celldelning. I hjärnan bildar 
cancerceller en tumör som ger olika symtom beroende på var den sitter (Socialstyrelsen & 
Cancerfonden, 2013). Leukemi kännetecknas av ökad förekomst av leukemiceller i 
benmärgen, vilket hämmar produktionen av blodkroppar (Nilbert, 2013). Cancerceller kan 
sprida sig till andra delar av kroppen och där börja växa och kan bilda dottertumörer så 
kallade metastaser (Sand, Sjaastad, Haug & Bjåle, 2013). Alla cancertumörer växer olika fort 
och har sitt eget utseende. Hos barn är celldelningen snabbare vilket gör tumörerna mer 
snabbväxta och aggressiva (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). 
Att upptäcka leukemi hos barn kan vara svårt. Leukemi kan enligt Nilbert (2013) till en början 
ha svårtolkade och många olika symtom. Behandlingsprocessen börjar med att konstatera 
vilken typ av leukemi det är genom olika undersökningar (Hoffbrand & Moss, 2011). Den 
vanligaste behandlingen är cytostatika, som är ett cellhämmande läkemedel och angriper 
celler som delar sig och stoppar celldelningen (Hoffbrand & Moss, 2011). Cytostatika kan 
kombineras med radioaktiv strålning vilket gör att cellerna slutligen dör. All behandling är 
individuell, det är läkaren och typen av leukemi som avgör vad som krävs för att 
behandlingsprocessen ska vara så effektiv som möjligt (Hoffbrand & Moss, 2011; Nilbert, 
2013).   
Enligt Nilbert (2013) kan hjärntumörer ge diffusa symtom men även huvudvärk, illamående, 
kräkningar kan förkomma. Behandlingsprocessen startar med att barnet får genomgå 
undersökningar där man röntgar hjärnan för att hitta eventuell tumör. Beroende på storlek och 
lokalisation på tumören kan barnet få genomgå operation, där man avlägsnar tumören. I nästa 
steg påbörjas cytostatika och/eller strålbehandling för att försöka bli av med alla cancersjuka 
celler (Nilbert, 2013).  

Historiskt perspektiv 
Prognosen för överlevnad hos de cancersjuka barnen har förbättrats markant under de senaste 
60 åren. Tidigare forskning visar att det var på 1940-talet som man kom fram till att 
cytostatika var en bra behandlingsmetod för akut leukemi (Pochedly, 1984). Trots detta 
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överlevde endast något enstaka barn sin cancersjukdom på 50- och 60- talet, medan det idag 
är ca 75 procent överlevnad (Socialstyrelsen & Cancerfonden, 2013). Det stora genombrottet 
med förbättrade behandlingsmetoder på 1990-talet var orsaken till den markant ökade chansen 
att överleva.  
 
Föräldrar i kris 
När ett barn drabbas av cancer är det inte bara barnet som påverkas utan även barnets familj 
och deras omgivning. Hur stor del av familjen som påverkas beror på vilket synsätt och 
förhållningssätt en individ har om vad en familj är (Cullberg, 2012). Livet förändras för 
föräldrarna och många ändrar perspektiv på vad som är viktigt. Många föräldrar väljer att 
sluta jobba eller dra ned på arbetandet för att istället vara delaktig i barnets vård och 
behandling (Wong & Chan, 2006). Vidare menar författarna att många föräldrar upplever en 
stor frustration och har svårt att acceptera att deras barn blivit drabbat. Till en början kan en 
känsla av hopplöshet och förnekelse infinna sig. Enligt Kössler (2011) bär de själva på en oro 
men kan inte ge uttryck för den när de samtidigt försöker vara ett stöd för sitt barn. Darcy, 
Björk, Enskär och Knutsson (2014) tydliggör att föräldrarna är mycket viktiga för barnet 
under sjukdomstiden för att ge trygghet, vilket kräver mycket av föräldrarna. Van der Geest 
(2014) menar därför att för att kunna bibehålla sin roll som förälder är det viktigt att de får 
känna sig delaktiga i behandlingen.  

När föräldrarna drabbas av att deras barn blir sjukt sker en plötslig förändring i deras vardag 
och de drabbas av en kris som ger ett stort lidande (Cullberg, 2012). En stor del av 
föräldrarnas liv går ut på att skydda sina barn mot faror, där sjukdom kan räknas in. När ett 
barn trots det blir sjukt kan de drabbas av en känsla av misslyckande och känna en stor sorg 
och lidande (Wiklund, 2006). Cullberg (2012) menar att förr i tiden fanns samhället och 
närstående mer som ett stöd för personer som hamnat i kris, men idag är stödet inte lika 
självklart varken från samhället eller närstående. Därför måste individerna själva vara starka 
för att orka, fortsätter Wiklund (2006), men det visar också att sjuksköterskan kan vara ett 
stort stöd för föräldrarna när de drabbats av kris och möjligheten till att hjälpa är stor.  

Tidigare forskning  
Beroende på barnets sjukdom och prognos, menar McGrath och Phillips (2008) att föräldrarna 
har olika upplevelser av sjukdomstiden. Young, Dixon-Wood och Heney (2002) beskriver en 
svår period för föräldrarna när deras barn drabbas av cancer. Föräldrarollen ändras och 
föräldrarnas identitet är inte längre den samma. De upplever också stor sorg och smärta, både 
vid diagnostillfället och under sjukdomstiden (Young et al., 2002). Detta är viktigt att tänka 
på för sjukvårdspersonalen, så de är medvetna om sitt bemötande, samt hur de informerar och 
kommunicerar med föräldrarna (Barbarin & Chesler, 1984). Enligt McGrath och Philips 
(2008) så uppskattar de att få information, men upplever inte alltid att de får det. Föräldrarna 
uppskattar hjälpsamhet från personalen, menar Barbarin och Chesler (1984), men när de inte 
visar tillräcklig empati för deras sjuka barn upplevs sjukdomstiden mer negativ. Dåligt 
bemötande och okunskap hos personalen minskar också respekten hos föräldrarna. 

Sjuksköterskans roll   
Sjuksköterskan ska, enligt International Council of Nurses (ICN´s) etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) i sin profession uppvisa respektfullhet 
vad det gäller medkänsla, lyhördhet, trovärdighet och integritet. Sjuksköterskan har också en 
central roll i relationen med utsatta människor i vården. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL, SFS 1982:763, 2a§) har sjuksköterskan till uppgift att skapa en god kontakt och 
relation till de vårdsökande och dess anhöriga samt lindra lidande. Enligt Darcy et al. (2014); 
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Wong och Chan (2006) visar det att föräldrar behöver och uppskattar när sjuksköterskan är ett 
stöd för dem och när han/hon kan ge information om sjukdomen och vården. Det visar att 
lyhördhet och medkänsla är en viktig del i sjuksköterskans arbete och roll.   

 
Teoretiskt perspektiv 
Det teoretiska perspektivet i denna studie är konsensusbegreppet lidande. Detta på grund av 
att vara förälder till barn med cancersjukdom är förenat med ett stort lidande. Ett begrepp som 
är förknippat med lidande är medlidande, enligt omvårdnadsteoretikern Eriksson (1994). Hon 
menar att en förälder som själv lider mycket av sitt barns lidande, gör dem oförmögna till 
medlidande. Begreppet medlidande innebär inte att lida själv, utan att kunna lida med någon 
annan, att ha mod till att ta ansvar och att offra någonting av sig själv, menar författaren.  
Lidande kan definieras som något som har den mänskliga upplevelsen i centrum och kan 
förknippas med att våndas, utstå och kämpa. När en förälder får beskedet att deras barn har en 
cancersjukdom kan en inre smärta och plåga uppkomma och lidande uppstår (Eriksson, 1994). 
Därför är det viktigt att som sjuksköterska hjälpa föräldrarna att öppna sig för att de ska kunna 
uttrycka sitt lidande och på så sätt bli hjälpta. Sjuksköterskans uppgift är att försöka lindra 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). En cancersjukdom kan vara en dödlig sjukdom 
och tankar om existensen och meningen med livet uppkommer hos föräldrarna. Som 
sjuksköterska är det därför bra att känna till sådana tankar för att kunna möta föräldrarna i 
dessa (Wiklund, 2006).  
 
Problemformulering 
När ett barn får cancer är det inte bara barnet som drabbas, även föräldrar, syskon och andra 
närstående blir lidande. För att föräldrarna ska orka vara föräldrar och bibehålla sin roll 
behöver de få stöd. Sjuksköterskan är närvarande under barnets hela sjukdomstid. Oavsett 
prognosen för det cancersjuka barnet krävs det mod och kraft hos föräldrarna för att få 
vardagen att gå runt. Där kan sjuksköterskan hjälpa föräldrarna genom att vara deras dagliga 
stöd, ett stöd som föräldrarna annars kan ha svårt att få.    
Därför är det angeläget att sammanställa aktuell forskning angående föräldrars upplevelser av 
att leva med ett barn med cancersjukdom för att öka kunskapen och förutsättningarna för 
sjuksköterskan att ge stöd till föräldrarna. 

Syfte 
Syftet var att belysa föräldrars upplevelser under sjukdomstiden av deras cancersjuka barn.   
 
Metod 
Metoden som valts är en litteraturbaserad studie baserad på analys av kvalitativa data då det 
passade bäst för syftet, vilket var att belysa upplevelser (Friberg, 2006). Det gjorde att 
sökandet begränsades till kvalitativa studier. I en litteraturbaserad studie är syftet att 
sammanställa tidigare forskning och på så sätt skapa en ny kunskap (Friberg, 2006).  En 
kvalitativ studie ger möjlighet till fördjupning inom ett specifikt omvårdnadsområde. Vidare 
menar Friberg (2006) att det är kvalitativa studier som är lämpligast för det område som valts 
att undersökas.   
 
Litteratursökning  
Litteratursökningen skedde via systematisk och osystematisk sökning för att få en så bred 
sökinformation som möjligt (Östlundh, 2006). Den systematiska sökningen skedde i 
databaserna Cinahl, PubMed och Medline. Cinahl användes för att den är inriktad på 
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omvårdnad som är huvudområdet för sjuksköterskan. PubMed och Medline valdes för att få 
ett bredare resultat då de inkluderar medicinsk omvårdnad.  

Sökorden som användes översattes från svenska till jämförbara på engelska. Sökorden var 
parent*, experience*, child cancer. Trunkering gjordes på många ord för att minska antalet 
sökord då trunkering ger träff på alla böjningsformer. Enligt Östlundh (2006) bör trunkering 
alltid användas vid litteratursökning. Sökorden användes som nyckelord. Sedan användes 
booleska operatorn AND för att lägga ihop sökorden för att begränsa resultatet. I bilaga 1 
visas resultatet av de olika sökningarna. I databaserna PubMed och Medline hittades samma 
valda artiklar, därför redovisas endast en tabell. De ord som använts går inte att få som 
ämnesord. Andra ord som använts är: treatment, quality of life, childhood cancer, attitude, 
men dessa gav träffar som inte svarade på syftet. Nursing och care användes också men det 
gav träffar ur sjuksköterskans synvinkel och det var inte syftet. Ytterligare begränsningar 
gjordes vilket presenteras under "urval". I den osystematiska sökningen användes referenser 
från artiklar som valts bort, för att hitta dessa artiklar användes google scholar. Detta 
resulterade i tre artiklar. Sökarbetet resulterade i totalt 14 valda artiklar. 

Urval  
Enbart vetenskapliga artiklar har använts och granskats med hjälp av Willman, Stoltz, 
Bahtsevani (2011) redigerade granskningsmall. Sökningen skedde i tidigare tre nämnda 
databaser. Om titeln stämde överens med syftet lästes artikelns abstract igenom för 
bedömning av relevans till uppsatsens syfte. Utifrån relevansen i abstractet lästes artiklarna 
Inklusionskriterier: Kvalitativ studie, vetenskapligt granskad, artiklar publicerade 2009-2014, 
föräldrar till barn 0 -18år, barnen ska leva i en familj med minst en förälder, vårdrelaterade 
upplevelser, språk- engelska, svenska, etiskt granskad. Exklusionskriterier: Review artiklar, 
pilotstudier, barn med andra sjukdomar än cancer, föräldrar till dödligt sjuka barn, medicinskt 
inriktade artiklar.   
 

Analys   
Fribergs (2006) analysmetod användes när resultaten i artiklarna lästs igenom. Fokus har lagts 
på att hitta likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Genom att läsa artiklarna flera gånger 
och markera med olika färger för olika upplevelser identifierades likheter och olikheter. Enligt 
Friberg (2006) är det bra att ha en strukturell analysmetod för att sortera ut vad som 
egentligen sägs i resultatet. Artiklarna numrerades 1-14 och lästes igenom flera gånger för att 
inte någon upplevelse skulle missas. Utifrån färgmarkeringarna i texten skapades olika 
nyckelfynd som bildade en tankekarta. Vid nyckelfynden på tankekartan skrevs artikelns 
nummer. Därefter klipptes dessa ut och placerades i olika högar med samma nämnare. Då 
bildades preliminära teman och subteman. Utifrån de olika känslorna och upplevelserna hos 
nyckelfynden i högarna bildades meningar och stycken som beskrev helhetsupplevelsen. 
Dessa meningar och stycken klipptes återigen ut och placerades i nya högar som beskrev 
liknande känslor och upplevelser. Detta bildade slutligen tre teman och sex subteman. Denna 
analysprocess stämmer överens med Fribergs (2006) modell för kvalitativ litteraturbaserad 
studie.  

Resultat 
I resultatet presenteras tre teman och sex subteman vilka är: Känslornas berg och dalbana: 
hopp och förtvivlan, styrka och rädsla. Ovisshetens balansgång: uppskattning och otrygghet, 
delaktighet och stress, samt Stödets gungning: tillit och osäkerhet, trygghet och missnöje, 
dessa visas i tabell 1. 
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Tabell 1. Översikt teman

 

Känslornas berg och dalbana 
Under hela sjukdomstiden upplever föräldrarna att känslorna varierar. Livet ändras och 
normaliteten försvinner, de upplever en ständig kamp för att återfå stabilitet i vardagen.  
 
Hopp & Förtvivlan 
Att som familj drabbas av cancer var inte lätt. När det dessutom var barnet som fått 
cancerdiagnosen upplevde föräldrarna många känslor, som chock, rädsla, oro, ilska, sorg och 
skuld. Varför blev barnet sjukt och inte jag, varför sökte vi inte hjälp tidigare? (Amador, da 
SilvaReichert, de Lima, & Collet, 2013; Granek et al., 2014; Khoury, Huijer, & Dousmit, 
2013; Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 2012; Taleghani, Fathizadeh, & Naseri, 2012). 
Man upplevde att hela världen stannade, de kände sig bedragna av livet, för att sedan övergå 
till en känsla av kamp (Amador et al., 2013; Bally et al., 2014; Benedetti, Garanhani, & Sales, 
2014; Schweitzer, Griffiths, & Yates, 2012; Taleghani et al., 2012). När den första tiden gått 
kunde en känsla av förnekelse, smärta och förvirring uppkomma, till varför just deras barn 
hade drabbats och de upplevde det som att någon ville bestraffa dem. Under sjukdomstiden 
gick känslorna upp och ned, de pendlade mellan en känsla av hopp och förtvivlan. I denna 
förtvivlan var personalen betydelsefull i att inbringa hopp till föräldrarna (Amador et al.2013; 
Bally et al.2014; Benedetti et al.2014; Granek et al.2014; Khoury et al.2013; Klassen et 
al.2012; Kästel, Enskär, & Björk, 2011; McKenzie,. & Curle. 2012; Ringnér, Jansson, & 
Granheim, 2011; Schweitzer et al. 2012; Taleghani et al. 2012; Watt et al., 2013; Ångström-
Brännström, Norberg, Strandberg, Söderberg, & Dahlqvist, 2010).  
Under hela sjukdomsförloppet hade föräldrar olika sätt att hantera och balansera sina känslor 
enligt McKenzie och Curle (2012). Beroende på hur behandlingen gick kunde föräldrar 
uppleva sorg, frustration, desperation, rädsla för försämring och för att förlora barnet, till att 
de kände lättnad och positivitet. För att skydda sig själva förberedde sig föräldrarna på och 
förväntade sig döden, att cancern skulle besegra dem. Detta gav en inre sorg och stress (Bally 
et al., 2014; Benedetti et al., 2014; Granek et al., 2014; Khoury et al., 2013; Klassen et al., 
2012; Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Taleghani et al., 2012; Ångström-Brännström 
et al., 2010). Mot slutet av sjukdomstiden hade föräldrarna blandade känslor, både oro och 
hoppfullhet upplevdes. De kände att slutet på behandlingen var slutet på resan, samtidigt som 
de kände sig oförberedda för framtiden (Bally et al., 2014; Klassen et al., 2012; Kästel et al., 
2011; McKenzie,. & Curle, 2012; Ringnér et al., 2011; Schweitzer et al., 2012).  

Känslornas Berg och Dalbana
• Hopp och förtvivlan
• Styrka och rädsla

Ovisshetens balansgång
• Uppskattning och otrygghet
• Delaktighet och stress

Stödets gungning
• Tillit och osäkerhet
• Trygghet och missnöje
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Att ens barn drabbats av cancer går aldrig att förstå meningen med, men föräldrarna upplevde 
ändå en viss acceptans med sjukdomen. De insåg att de inte kunde påverka, det var som det 
var. Till sist kom föräldrarna fram till att det kunde varit värre, att de inte var ensamma om 
denna tragedi (Bally et al., 2014; Khoury et al., 2013; Ringnér et al., 2011; Schweitzer et al., 
2012; Taleghani et al., 2012). Efter en tid upplevde också föräldrarna att de ändrat sin syn på 
livet och på vad som var viktigt. Små saker uppskattades, de tog vara på varje stund de fick 
med sina barn och sin familj (Bally et al., 2014; Granek et al., 2014; Khoury et al., 2013; 
Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 2012; Schweitzer et al., 2012; Ångström-Brännström 
et al., 2010).  

Föräldrarna var väldigt berörda av all hjälp de fått och ville visa stor tacksamhet för allt som 
vården och samhället gett dem. De kände också att de ville ge tillbaka till familjen, andra 
föräldrar, vänner, kollegor och samhället som gett dem trygghet under sjukdomstiden (Bally 
et al., 2014; Granek et al., 2014; Khoury et al., 2013; Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 
2012; Schweitzer et al., 2012; Watt et al., 2013; Ångström-Brännström et al., 2010).  

Styrka & rädsla 
Från diagnos till efter behandling upplevde många föräldrar en stor osäkerhet och rädsla inför 
det okända (Amador et al., 2013; Bally et al., 2014; Benedetti et al., 2014; Khoury et al., 
2013; Kästel et al., 2011; McKenzie & Curle, 2012; Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013; 
Ångström-Brännström et al., 2010). Som förälder blev förändringen i livet stor. Upplevelsen 
av föräldrarollen ändrades, att upprätthålla den var svårt. Att skydda och hjälpa sina barn var 
något som föräldrar kämpar för och i denna situation kände de sig misslyckade. Att försöka 
hålla ihop familjen trots barnets sjukdom kändes svårt. Skuldkänslor infann sig mot övriga 
barn som inte fick lika mycket tid som det sjuka barnet. Föräldrarna hade mycket att handskas 
med för att bibehålla familjen och dess starka relation. De skulle vara starka för barnets skull 
och samtidigt behövde de bekräftelse och styrka för att behålla sin föräldraroll (Bally et al., 
2014; Granek et al., 2014; Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 2012; Ringnér et al., 
2011; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012).  

Föräldrarna upplevde förlorad normalitet, att inte kunna gå ut och träffa andra för det 
riskerade att smitta barnet. Önskan om att leva ett normalt liv igen var stor. Tankar om hur 
livet kommer fortsätta uppstod, vilket bidrog till känslor av ovisshet och rädsla. Detta gjorde 
att föräldrarna många gånger valde att inte prata om negativa känslor och tankar och de kände 
sig isolerade (Bally et al., 2014; Khoury et al., 2013; Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 
2012; Rosenberg-Yunger et al., 2013; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; 
Ångström-Brännström et al,. 2010). De fick en instabilitet i vardagen vilket kunde leda till att 
de inte upplevde välbefinnande (Bally et al., 2014; Benedetti et al., 2014; Ångström-
Brännström et al., 2010). Men trots detta erfor föräldrarna i slutet på behandlingen att de blivit 
starkare emotionellt, fått mer tålamod, blivit mer medlidsamma och utvecklat större empati 
enligt Klassen et al. (2012). 

Ovisshetens balansgång  
Informationen från vårdpersonalen uppskattades olika mycket hos föräldrarna. Att få 
tillräcklig men samtidigt inte för mycket information gjorde att föräldrarna kunde vara 
delaktiga i vården av deras barn. 

Uppskattning & otrygghet 
Det var viktigt med kommunikation och information för hur upplevelsen blev för föräldrarna. 
Några visste inte hur systemet fungerade och de olika rollerna bland personalen, vilket gjorde 
att de upplevde en otrygghet (Benedetti et al., 2014; Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; 
Watt et al., 2013). En del föräldrar upplevde att personalen var duktig på att informera och 
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uppskattade detta. Informationen gavs vid flera tidpunkter och det gavs tid för frågor och 
repetering. Det uppskattades eftersom föräldrarna inte kunde ta till sig allting vid alla 
tillfällen. Några föräldrar upplevde att de fick all tillgänglig information och att personalen 
var ärlig. Däremot upplevde andra att de inte fick tillräckligt med information och att de inte 
alltid fick hela sanningen. Detta gav en otrygghet samt en upplevelse av att det var svårt att ha 
en öppen och ärlig kommunikation med personalen (Benedetti et al., 2014; Kästel et al., 2011; 
Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013). Föräldrarna fick skriftlig information så som böcker 
och informationsblad men de önskade även enskilda möten med personalen. En annan önskan 
var att känslig information inte skulle sägas direkt till barnet då föräldrarna upplevde det 
jobbigt, de ville vara mer förberedda. De kände sig också svikna av personalen när 
information inte gavs eller var osann eller att tid inte togs för att diskutera och informera 
barnet på ett bra sätt (Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013).   

Att få för mycket information gjorde att föräldrarna blev stressade och inte alltid förstod 
helheten. Vid en del tillfällen upplevde de att personalen inte hade tid vilket gjorde att de inte 
vågade ställa frågor eller fråga igen. Om läkaren inte var tillgänglig för dessa frågor kunde 
otrygghet och förvirring uppstå hos föräldrarna (Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Watt 
et al., 2013). Besvikelse och irritation är andra känslor som kunde uppstå när behandlingen 
inte fungerade eller när personalen inte var positiv (Amador et al., 2013; Klassen et al., 2012; 
Watt et al., 2013). En viktig informationskälla som föräldrarna uppskattade var kontakten med 
andra familjer som också hade barn med cancersjukdom. Att både kunna delge och få 
information från dessa familjer gav kunskap, förberedelse om vad som kommer hända samt 
ett luftrum där man kunde prata om känslor och olika upplevelser, vilket gav trygghet 
(Benedetti et al., 2014; Granek et al., 2014; Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Watt et 
al., 2013; Ångström-Brännström et al., 2010).  

Delaktighet & Stress 
Föräldrarna upplevde en stor variation kring sin delaktighet i vården. En del ville endast följa 
direktiv och råd från personalen medan andra ville vara mer delaktiga. Många föräldrar såg 
sin delaktighet som självklar (Watt et al., 2013) men att lära sig hantera olika saker kring sitt 
barns sjukdom upplevdes svårt. De kände dock en trygghet när de fick kunskap om 
sjukdomen vilket gjorde att de kunde delta i samtal och diskussioner med vårdpersonal. På så 
sätt kunde de, utifrån alternativ från läkaren, ta beslut om fortsatt behandling. Föräldrarna 
kände sig tillfreds när de fick delta i vården och kunde informera vårdpersonal om barnets 
tillstånd (Benedetti et al., 2014; Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013; Ångström-Brännström 
et al., 2010). Språket och kulturella variationer gjorde däremot att det kunde vara svårt för 
föräldrar att förstå informationen som gavs, vilket ibland ledde till stress, enligt Kästel et al. 
(2011); Watt et al. (2013); Ångström-Brännström et al. (2010). Trots sin vilja att vara delaktig 
upplevde föräldrarna, enligt Bally et al. (2014); McKenzie & Curle (2012); Watt et al. (2013) 
stress över att behöva ha kontroll och ansvar. Vissa kände att de hade det och andra upplevde 
sig inte ha det. 

Stödets gungning  
Stödet runt föräldrarna varierade vilket bidrog till olika upplevelser. Dessa upplevelser 
skapade både tillit och trygghet men i vissa fall även osäkerhet.  
 
Tillit & Osäkerhet 
Föräldrarna upplevde att personalen på sjukhuset var välkomnande och trevliga. De tog sig tid 
till att lyssna på dem och skapade en bra relation till hela familjen. Detta gjorde att föräldrarna 
fick tillit och förtroende för personalen samt att de kände sig respekterade (Ringnér et al., 
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2011; Rosenberg-Yunger et al., 2013; Schweitzer et al., 2012; Watt et al., 2013). Genom att 
sjuksköterskan visade omtanke upplevde föräldrarna sig lyssnade på och bekräftade. Känslan 
av att vara en del i teamet var positiv och glädjande, vilket ingav tillit (Benedetti et al., 2014; 
Kästel et al., 2011; Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013; Ångström-Brännström et al., 2010). 
Föräldrarna upplevde att det gav stort stöd att prata med andra familjer i liknande situation. 
Men de ville inte prata med dem vars barn var sämre, då det skapade mer oro och osäkerhet. 
Däremot gav det tillfredställelse att kunna stötta sitt barn och försöka att få omgivningen att se 
det positiva trots situationen (Bally et al., 2014; Ringnér et al., 2011; Rosenberg-Yunger, et 
al., 2013; Taleghani et al., 2012; Ångström-Brännström et al., 2010). Sjuksköterskan var ett 
stort stöd och föräldrar föredrog att prata med denne. De litade på vårdpersonalen, att de 
gjorde sitt bästa (Benedetti et al., 2014; McKenzie & Curle, 2012; Rosenberg-Yunger et al., 
2013; Ångström-Brännström et al., 2010). Men när föräldrarna upplevde en del personal som 
otrevliga försvann tilliten och de blev på sin vakt. De upplevde att personalen inte 
respekterade eller brydde sig om hur de mådde, att de förnekade att barnet hade allvarliga 
symtom och att det var brådskande, vilket ökade föräldrarnas osäkerhet (Amador et al., 2013; 
Benedetti et al., 2014; Ringnér et al., 2011; Watt et al., 2013). Efter behandlingens slut 
upplevde föräldrarna att de förlorade stödet från vårdpersonalen vilket gjorde dem osäkra då 
de önskat att stödet funnits kvar (Kästel et al., 2011; Watt et al., 2013).  
 
Trygghet & Missnöje 
Föräldrarna upplevde att det var viktigt med kontinuitet, kvalitet och ett sammansvetsat 
personalteam som tog hand om barnet samt att personalen visade sig förstående om vad 
föräldrarna genomgick (Amador et al., 2013; Bally et al., 2014; Benedetti et al., 2014; Granek 
et al., 2014; Khoury et al., 2013; Ringnér et al., 2011; Rosenberg-Yunger, et al., 2013; 
Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; Watt et al., 2013; Ångström-Brännström et al., 
2010). En viktig upplevelse var att religion eller någon form av tro gav stöd och gjorde det 
möjligt att tro att det kunde gå bra eller för att finna en mening i det hela. De upplevde också 
att övrig familj och släkt samt ett stort kontaktnät gav stort stöd och trygghet. De gav praktiskt 
stöd, så som matlagning, tvätt samt emotionellt stöd. Att ha dessa nära var en trygghet och 
hjälp. Föräldrarna mådde bra när vuxna och barn brydde sig om det sjuka barnet. Däremot var 
en del missnöjda med de stödet de fick från familj och vänner, som istället tog avstånd när de 
inte kunde hantera det, eftersom att synen på cancer i samhället varierar. Vissa fick inte hjälp 
på grund av avståndet mellan dem och de anhöriga vilket skapade missnöje (Bally et al., 
2014; Benedetti et al., 2014; Granek et al., 2014; Klassen et al., 2012; McKenzie & Curle, 
2012; Rosenberg-Yunger et al., 2013; Schweitzer et al., 2012; Taleghani et al., 2012; 
Ångström-Brännström et al., 2010).  
 
Ekonomi var en stor del som påverkade upplevelsen. En del föräldrar upplevde att de fick 
hjälp från jobbet, att det fanns kvar och i vissa fall till och med gav ett finansiellt stöd, medan 
andra oroade sig för jobbet och att de inte hade bra ekonomi. Några upplevde att de inte hade 
pengar till mat vilket skapade stor stress och var en stor börda, medan andra fick finansiellt 
stöd från familj, vänner och organisationer vilket gav större trygghet (Granek et al., 2014; 
Khoury et al., 2013; Rosenberg-Yunger et al., 2013; Schweitzer et al., 2012; Ångström-
Brännström et al., 2010).  
  

Diskussion  
Metoddiskussion  
Då denna studie syftar till att undersöka föräldrarnas upplevelser har en kvalitativ 
litteraturbaserad studie valts. Den kvalitativa studien ger, enligt Segesten (2006) en ökad 
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förståelse för patienters upplevelser, erfarenheter och behov och att dessutom göra en 
litteraturbaserad studie av kvalitativa artiklar kan också öka förståelsen av lidande (Friberg, 
2006). Detta stärker vårt val av studie.  

I urvalsarbetet användes samma sökord och begränsningar i alla sökningar för att inte 
manipulera sökträffarna. Begränsningar valdes för att få fram så ny forskning som möjligt för 
att få de senaste upplevelserna hos föräldrarna. Upplevelserna har kanske inte förändrats så 
mycket de senaste 20 åren, men de behandlingar som finns nu och de prognoser som ges kan 
påverka hur upplevelserna blir. Dödligt sjuka barn exkluderades för att det kan vara skillnad i 
upplevelsen och vi ville ha ett sanningsenligt resultat utifrån liknande förutsättningar för 
föräldrarna. För att giltigheten skall vara hög krävs att resultatet inte ändras över tid, enligt 
Kristensson (2014). Det kan inte garanteras i den här studien, men det visar trots det hur 
upplevelserna är idag. Tidsbegränsningen kan ha gjort att intressanta upplevelser uteslutits 
och är något som har diskuterats under arbetets gång. Målet med denna studie är föräldrars 
upplevelser idag, där av denna tidsbegränsning till de senaste studierna under de senaste fem 
åren. Övriga begränsningar kunde ha varit fler, då träffarna var många efter slutförd sökning, 
dock ger fler begränsningar att man kan missa viktiga upplevelser enligt Friberg (2006). Alla 
artiklar är på engelska vilket ger en risk för feltolkningar och missförstånd i och med att 
engelska inte är vårt första språk. Det har försökt undvikas genom att artiklarna har lästs flera 
gånger. Ett ordlexikon har också använts för att slå upp ord där ords betydelse varit oklar 
(Östlundh, 2006).  

När resultaten av artiklarna analyserades användes en metod som kunnat resultera i att något 
missats. När nyckelfynden klippts ut från tankekartan kunde någon av dessa lappar ha 
försvunnit. Men med strategisk och metodisk noggrannhet har detta kunnat undvikas. I 
efterhand kunde en mer säker metod valts. Vid analysen av artiklarna och redovisning av 
resultatet har egna värderingar och åsikter lagts åt sidan. Ingen förkunskap fanns vilket gjorde 
att resultaten granskades objektivt. Enligt Polit och Beck (2012) får inte egna eller andras 
åsikter påverka studiens resultat. Alla artiklarna är etiskt granskade vilket innebär att 
deltagarna frivilligt fick delta i studien vilket också var ett kriterium för att säkra att 
artiklarnas studier tog hänsyn till deltagarnas integritet. Det är viktigt att det finns ett etiskt 
ställningstagande för att en studies resultat skall vara trovärdigt (Polit & Beck, 2012). För att 
ytterligare stärka trovärdigheten och deltagarnas integritet är det av största vikt att all data 
som samlas in behandlas konfidentiellt. En annan sida av det etiska är att bibehålla 
integriteten hos författarna som skrivit artiklarna genom att inte plagiera och på så sätt låta 
dem behålla sin äganderätt till sitt eget arbete. Detta är något som försökts att säkerställa i och 
med att inklusionskriterierna och artiklarna har sammanställts utifrån sina sammanhang.  

Då cancer kan drabba alla barn har artiklar valts från hela världen. Genom att använda artiklar 
från alla världsdelar stärks trovärdigheten i studien (Axelsson, 2008), dock användes ingen 
artikel från Afrika. Detta på grund av att de artiklar som hittades därifrån inte svarade på 
syftet med studien. Detta kan i sin tur påverka trovärdigheten och giltigheten med studien då 
det är en världsdel som är under utveckling och har en stor befolkningsmängd. Resultaten i 
valda artiklar är individuella men det ger en kunskap som är överförbar i arbetet som 
sjuksköterska. ICN´s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförmedling, 2014) 
tydliggör att sjuksköterskan och samhället tillsammans skall arbeta och främja insatser för att 
tillgodose individers sociala behov samt behovet av information. Detta anser vi är viktigt att 
tänka på då samhällsuppbyggnaden och välfärden är olika i de olika länderna och på så sätt 
kan artiklarnas resultat användas, eftersom det är föräldrarnas upplevelser som belyses. 
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Sökarbetet resulterade i många artiklar och det var lätt att hitta material. Eftersom det var 
mycket material som svarade på syftet ansågs det att inget material kunde väljas bort då 
medveten manipulering av resultatet kunnat ske. Patton (2002) menar att material som svarar 
på syftet inte får uteslutas i resultatet på grund av att det inte finns någon kategori som det 
passar in i. Majoriteten av de artiklar som valts har en medelhög kvalitet men de har 
inkluderats trots det för att de svarar på syftet. Metodskolning kan dock behövas för att 
tolkningen och granskning av artiklarna skall kunna göras på bästa sätt. Författarna till denna 
studie har inte så mycket metodskolning vilket gör att kvalitetsgranskningen har varit svår och 
författarna är kritiska till sin egen kunskap. Trots detta har stor noggrannhet och metodiskt 
genomförande beaktats för att begränsa eventuella feltolkningar. Krippendorff (2004) menar 
att en text får en mening genom läsaren och att fler tolkningar kan göras, de olika 
tolkningarna kan trots det vara giltiga. Under tidens gång har arbetet även fått ligga ett tag för 
att sedan på nytt kunna granska med nya ögon och bättre objektivitet för att säkerställa och 
uppmärksamma eventuella brister i studien (Polit & Beck, 2012).  

Resultatdiskussion  
Vårt resultat visar att föräldrarna upplever många känslor under barnets sjukdomstid, men det 
är främst vid diagnostillfället som majoriteten av känslorna uppkommer. Detta kopplar vi ihop 
med en krisreaktion som är en reaktion på dödsfruktan och hjälplöshet (Cullberg, 2012). 
Krisreaktionen visar sig genom att känslorna går upp och ner och påverkar dem på olika sätt. 
Utifrån vårt resultat visar det också att föräldrarna upplever en acceptans med sjukdomen som 
enligt Cullberg (2012) är ett steg i krisreaktionen. Fortsatt bekräftar författaren känslor som 
föräldrarna i vårt resultat belyser, att de upplever sig bestraffade i livet, skuldkänslor till det 
inträffade. Vi anser därför att man som sjuksköterska måste vara medveten om hur en 
krisreaktion uppstår och hur den följer föräldrarna samt hur sjuksköterskan kan hjälpa till. 
Sjuksköterskan kan vara ett stort stöd för föräldrarna, enligt Wiklund (2006) vilket tydliggör 
hur viktigt det är att sjuksköterskan verkligen är medveten om sin roll i dessa situationer. Men 
för att utvecklas i sin roll som sjuksköterska krävs det ständig uppdatering på ny forskning 
samt utbildning och vetgirighet inom olika ämnen (Socialstyrelsen, 2005). 

Att som förälder leva med sitt barn som har en cancersjukdom gör att hela livet förändras och 
de upplever lidande, vilket även Eriksson (1994) beskriver. De upplever att normaliteten i 
vardagen försvinner som i sin tur gör att frågor kring hur livet kommer att fortsätta 
uppkommer. Det framkommer tydligt i vårt resultat att föräldrarna önskar upprätthålla 
normaliteten och hoppas på att återfå den i framtiden. Trots att föräldrarna ser en framtid är 
den förenad med ett lidande eftersom de lever i ovisshet. I denna ovisshet och lidande visade 
resultatet att sjuksköterskan spelar stor roll i stödet till föräldrarna, vilket bekräftas av Wong 
och Chan (2006); Wiklund (2006). Detta stöd tycker vi är extra viktigt att tänka på när 
familjen är i en situation där något nytt ska hända. Resultatet visar också att det är viktigt att 
ha stöd från familjen och olika delar av samhället. Men de upplevde inte alltid att de fick det 
så som önskats. Att ha någon som förstår vad de går igenom och att ha en axel att luta sig 
emot är något vi tror kan vara en hjälp för dessa föräldrar.  

Som vi nämnt tidigare kan det finnas olika tankar om vad en familj är då innebörden är olika i 
olika kulturer (Cullberg, 2012). Därför har vi valt att inte definiera vad en familj är. Beroende 
på föräldrarnas syn på begreppet familj, kan detta ha påverkat stödet och i sin tur resultatet i 
vår studie. I resultatet framkommer även att ekonomiskt stöd är viktigt att få från andra i 
familjen eller organisationer. Beroende på föräldrarnas inkomst behöver de få olika 
ekonomiskt stöd. I studien har vi valt att inkludera ensamstående föräldrar vilket gjorde att 
deras upplevelser kring ekonomin framkom tydligare. Det visade att det var viktigt med stöd 
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från utomstående då dessa föräldrar hade det svårt med ekonomin. Detta kan ha gjort att 
resultatet påverkats. Det kanske hade blivit annorlunda om vi exkluderat ensamstående 
föräldrar, men vi valde att inkludera dessa då de är en stor del av dagens samhälle. 

Ett annat stöd som framkom i resultatet var den religiösa tron. Enligt Wong och Chan (2006) 
kan tron vara ett stort stöd. Ow (2003) menar vidare att tron på någon Gud kan hjälpa 
föräldrarna i deras hopp om att barnet ska blir friskt. Detta anser vi är viktigt att belysa 
eftersom det är något som sjuksköterskan måste acceptera och vara bekväm i, att föräldrarna 
har en tro. Som sjuksköterska ska man enligt Kihlgren (2009) respektera gruppers 
trosuppfattning. Däremot är det inte bara tron på en Gud som kan vara ett stöd utan även tron 
på ödet, att tro att något gott kommer ur det onda. Detta är viktigt att komma ihåg, att bara för 
att man har en tro betyder det inte att den är religiöst utan en tro kan vara så mycket mera. 

Resultatet i vår studie visar även vikten av information och kommunikation. Föräldrarna 
upplevde det både positivt och negativt att få information vid olika tillfällen och att det ibland 
fanns möjlighet till repetition och frågor och ibland inte. Men vid en krisreaktion kan det vara 
svårt att ta in och komma ihåg information som ges vilket gör att effekten av informationen 
blir minimal enligt Cullberg (2012). Därför anser vi att kunskap och tid hos vårdpersonalen är 
viktigt för att kunna möta föräldrarna i deras situation och upplevelse av information. Denna 
studie visade att föräldrarna önskade få tid att tänka över given information och möjlighet att 
ställa nya frågor, men detta upplevdes ibland att de inte fick möjlighet till. Enligt 
Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan kommunicera med närstående på ett lyhört sätt för 
att de ska förstå informationen vilket även bekräftas av ICN´s etiska kod (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). Med tanke på studiens resultat följs inte detta fullt ut av dagens 
sjuksköterskor. Att främja en god kommunikation är dock något som ligger till grund för att 
kunna skapa en god relation till de närstående (HSL (SFS 1982:763, 2a§), vilket 
vårdpersonalen ibland behöver påminnas om. 

Studien visar att det är viktigt för föräldrarna att vara delaktiga i vården av deras barn och att 
få kontinuerlig information på rätt nivå, vilket dock inte alltid upplevdes hos föräldrarna. 
Sjuksköterskans bemötande är här mycket viktigt. Med respektfullt bemötande och 
regelbunden information skapas ett förtroende och tillit och därmed trygghet hos föräldrarna i 
deras svåra situation. Denna studie visade också att det i huvudsak var mödrar som intervjuats 
i valda artiklar då några fädrar av ekonomiska skäl varit tvungna att arbeta trots rådande 
familjesituation. Detta kan ha påverkat resultatet då man inte vet om mödrar och fädrar 
upplever samma saker, de kan ha olika relation till barnet. Eventuellt skulle vi valt att ha med 
några artiklar med enbart fädrar för att styrka resultatet. I delarna i resultatet där ekonomin 
inte belyses kan därför inte fädrarnas upplevelser styrkas då de inte var så stor del av studiens 
deltagare. 

Slutsatser  
När en förälder lever med ett barn med cancersjukdom pendlar känslorna mellan hopp och 
förtvivlan. De ändrar sin syn på livet om vad som är viktigt och tar tillvara på varje stund de 
har. En rädsla inför det okända infinner sig och balansgången mellan ovisshet och kunskap 
påverkar starkt. Normalitet var ett begrepp som många upplevde sig vara förlorat, då deras 
roll och hela situationen förändrats. Detta var något som man önskade återfå. Tillräckligt med 
information från personalen var en väsentlig del av hela upplevelsen för föräldrarna, samt att 
få ett stöd från någon de kunde lita på. En pendel mellan trygghet och besvikelse infann sig 
under hela sjukdomstiden.  
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För att som sjuksköterska kunna hantera dessa olika upplevelser som föräldrarna genomgår är 
det viktigt att fokusera på kommunikationen och relationen med patienten och de anhöriga. 
Som sjuksköterska behöver man vara lyhörd, kunna känna av människors behov och anpassa 
sig i olika situationer för att kunna behålla sin profession. Att vara medveten om sin 
professionella roll samtidigt som man skapar en nära relation till patienterna och deras 
anhöriga är av största vikt för att de ska känna sig sedda och lyssnade på.  
 
Praktiska implikationer 
I rollen som sjuksköterska bör man beakta och tänka på sitt bemötande mot föräldrar med 
barn med cancersjukdom då man genom det kan påverka upplevelsen av sjukdomstiden. Som 
allmänsjuksköterska kan man i sitt arbete träffa på dessa föräldrar som befinner sig i kris och 
som har så många känslor inom sig. Känslorna påverkar dem och de kan behöva få hjälp med 
att hantera dessa. Att information skall ges vid rätt tidpunkt och inte under stress är viktigt att 
tänka på för att föräldrarna skall kunna ta till sig och hantera den. Kontinuitet inom vården är 
därför viktigt för att föräldrarna skall känna trygghet och på så sätt kunna ta till sig 
informationen och kunna kommunicera med vårdpersonalen. När detta sker kan föräldrarna 
vara involverade så som de vill och känna sig som en del i teamet men samtidigt kunna släppa 
ansvaret för barnets välbefinnande. När sjuksköterskan är medveten om dessa faktorer kan 
vården och bemötandet anpassas till varje enskild individ och familj, vilket gör att 
helhetsupplevelsen kan förändras. Alla sjuksköterskor som arbetar nära människor behöver 
alltid påminnas och få kunskap om hur motparten upplever saker de går igenom, för att själva 
kunna utvecklas i sin roll.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 
Den egna kunskapsutvecklingen har skett genom att vi skrivit en vetenskaplig uppsats på 
kandidatnivå vilket inneburit en ökad förståelse och kunskap för det vetenskapliga 
forskningsarbetet. Det har varit ett roligt arbete och lett till en personlig utveckling för båda. 
Det har gett oss positiv insikt om möjligheten att få fram ytterligare fakta på ett vetenskapligt 
sätt, vilket kanske kan vara inledningen till något mer i framtiden.  

Detta arbete har gett författarna en förståelse kring hur föräldrarna vill bli bemötta samt vilket 
stöd sjuksköterskan kan erbjuda. Vi har även fått en ökad förståelse för vilka känslor dessa 
föräldrar kan ha och kan på så sätt hjälpa dem. Det gör att vi kan vara medvetna och aktivt 
tänka på det bemötande vi själva har gentemot dem, tänka på vikten av kommunikation och 
information samt hur viktigt det är med det stöd vi kan ge. Denna kunskap behöver trots detta 
utvecklas och mer kunskap behövs om hur föräldrarna upplever andra sjukdomar som barn 
kan drabbas av. Detta för att i arbetet som sjuksköterska kunna bedriva en god omvårdad och 
se till hela patienten och dess anhöriga. Vi behöver även få kunskap om hur exempelvis 
syskon eller andra anhöriga till det sjuka barnet upplever sjukdomstiden. På detta sätt kan 
sjuksköterskan vara ett bättre stöd för hela familjen och inte bara för föräldrarna.  

Utifrån vår studies resultat framkommer det att föräldrar upplever en önskan om fortsatt stöd 
efter avslutad behandling. På grund av detta anser vi att det är av största vikt att fortsatt 
forskning ägnas åt detta problemområde, vilket stöd behöver föräldrarna? Hur ska detta stödet 
utformas? Denna kunskap kan göra att sjuksköterskan utvecklas i sin profession och på detta 
sätt kan omvårdnaden av det cancersjuka barnet och dess föräldrar kvalitetssäkras allt mer och 
en förbättrad upplevelse kan ges.   
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Föräldrarnas 
upplevelser av hur 
det är att leva med 
ett cancersjukt barn 
och alla känslor och 
hinder som 
uppkommer under 

Hög. 

 
 



diagnostiserade 
med cancer och 
att undersöka 
deras 
skildringar av 
situationen 
som de själva 
är i.  

behandlingen. Hur 
det påverkar övriga 
familjen och livet 
utanför sjukhuset.  

Författare: 
Ringnér, A., 
Jansson, L., & 
Graneheim, U. 
H. 
Årtal: 2011 
Land: Sverige 

Syftet var att 
beskriva 
föräldrarnas 
upplevelser av 
att få och 
använda 
information för 
att skapa 
förståelse för 
barnets cancer.  

Kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  

14 deltagare 
från Sverige, 
varav 10 
mödrar och fyra 
fäder till ett 
barn med 
cancersjukdom.  

Informationen till 
föräldrarna 
varierade, några 
upplevde den som 
mycket bra medan 
andra tyckte tvärt 
om, information är 
viktigt och ger 
trygghet och 
säkerhet, tar mycket 
energi att leta rätt 
på information, 
ärlighet är viktigt. 
Erfarenhet från 
andra barn och 
föräldrar var 
mycket uppskattat 
och värdefullt.  

Medel. 

Författare: 
Rosenberg-
Yunger, Z. S., 
Granek, L., 
Sung, L., 
Klaassen, R., 
Dix, D., 
Cairney, J., & 
Klassen, A. F. 
Årtal: 2013  
Land: Kanada 

Syftet var att 
undersöka 
faktorer som 
kunde hjälpa 
singel föräldrar 
att hantera 
belastningen av 
att vårda sitt 
barn med 
cancersjukdom, 
samt deras 
kunskap och 
användning av 
support och 
resursernas  
tillgänglighet.   

Grounded 
theory. 
 
En 
kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  

29 deltagare 
från Kanada. 
Varav 24 
mödrar och fem 
fäder till ett 
barn med en 
cancersjukdom. 

Fokuserar på hur 
singel föräldern 
upplever stödet. 
Hur viktig familjen 
är och vårdpersonal. 
Att de får hjälp 
ekonomiskt då de 
inte kan jobba. 
Samt vilka 
tillgångar och 
möjligheter det 
finns för föräldern 
att få hjälp, av 
kommunen, staten 
och andra 
organisationer.   

Hög.  

Författare: 
Schweitzer, 
R., Griffiths, 
M., & Yates, 
P.  
Årtal: 2011 
Land: 
Australien  

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheterna 
hos föräldrar 
som har ett 
barn med 
livshotande 
sjukdom.  

Fenomenol
ogisk 
ansats.   
 
En 
kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  

Nio familjer 
från Australien, 
varav nio 
mödrar och två 
fäder till ett 
barn med 
cancersjukdom.  

Föräldrarna ändrade 
syn på vad som var 
viktigt i livet och 
lever i nuet, tar vara 
på tiden de har, 
stödet var bra från 
familj/ vänner, 
arbetsgivare och 

Hög. 

 
 



samhället. Vill ge 
tillbaka till 
samhället.  

Författare: 
Bally, J. G., 
Holtslander, 
L., Duggleby, 
W., Wright, 
K., Thomas, 
R., Spurr, S., 
& Mpofu, C. 
Årtal: 2014  
Land: Kanada  

Syftet var att 
beskriva 
föräldrarnas 
berättelser om 
deras 
upplevelse av 
att leva med 
barn som är i 
behandling för 
cancersjukdom. 

Grounded 
theory. 
 
En 
kvalitativ 
metod, 
intervjuer. 

16 deltagare 
från Kanada. 
Varav fyra 
fäder och 12 
mödrar till ett 
barn med 
cancersjukdom.  

Beskriver ur olika 
perspektiv om 
föräldrarnas 
upplevelser och 
känslor som 
uppkommer under 
behandlingstiden. 
Samt att det är 
viktigt med andra 
människor runt 
omkring sig som 
stöd för att orka.  

Medel. 

Författare: 
Khoury, M. 
N., Huijer, H. 
A., & Doumit, 
M. A.  
Årtal: 2013 
Land: 
Libanon 

Syftet var att 
undersöka 
Libanesiska 
familjers 
upplevelser av 
att leva med ett 
barn med 
cancer.  

Fenomenol
ogisk 
ansats. 
 
En 
kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  

12 deltagare 
från Libanon. 
Varav två fäder 
och 10 mödrar 
till ett barn med 
cancersjukdom.  

Gud är en central 
del. Chock 
upplevdes hos 
föräldrarna vid 
diagnos av barnet. 
Att barnet fick 
cancer var det 
värsta som kunde 
hända. Föräldrarna 
känner maktlöshet. 
Har påverkat hela 
familjen och 
förändrat 
livsvillkoren.  

Hög.  

Författare: 
Kästel, A., 
Enskär, K., & 
Björk, O.  
Årtal: 2011  
Land: Sverige  

Syftet var att 
beskriva 
familjers 
upplevelse av 
information 
under vården 
av cancersjuka 
barn.   

En 
kvalitativ 
metod, 
intervjuer.  

Åtta familjer 
från Sverige. 
Varav fyra 
fäderr, sju 
mödrar och en 
bror till ett barn 
med 
cancersjukdom.  

Det är viktigt att 
komma till insikt av 
vad som händer för 
att kunna ta till sig 
informationen och 
för att sedan kunna 
involvera familjen. 
Positivt att få 
information men det 
bör ske vid rätt 
tidpunkt. Det var 
stor skillnad på 
informationen 
under 
sjukhusvistelsen 
mot när barnet fick 
vara hemma 
mestadels.  

Hög.  

 

 

 
 



 

Bilaga III.  

Granskningsmall 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtad från 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan 
forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Smärre förändringar har gjorts. 

 
       Beskrivning av studien  
       Finns det ett tydligt syfte? Ja Nej Vet ej 
       Patient- (informant-) karaktäristika  Antal 

………………………………………. 
 Ålder 

………………………………………. 
 Man/kvinna 

………………………………. 
Är kontexten presenterad? Ja Nej Vet ej 
Finns etiskt resonemang? Ja Nej Vet ej 
Urval    

- Relevant? Ja Nej Vet ej 
- Strategiskt? Ja Nej Vet ej 

Metod för    
- Är urvalsförfarandet tydligt  
   beskriven? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

- Är datainsamling tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 
- Är analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej 

Giltighet Ja Nej Vet ej 
- Är resultatet logiskt och begripligt? Ja Nej Vet ej 
- Råder datamättnad? Ja Nej Vet ej 
- Råder analysmättnad? Ja Nej Vet ej 

Kommunicerbarhet  Ja Nej Vet ej 
- Är resultatet klart och tydligt? Ja Nej Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande till 
   teoretisk referensram? 

 
Ja 

 
Nej 

 
Vet ej 

- Genereras teori? Ja Nej Vet ej 
  

 
 



 
Huvudfynd  

   

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög Medel Låg 
 
Kommentarer ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………. 
 
Granskare (sign.)……………………………………… 
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