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Abstrakt 

 

Bakgrund: I Sverige drabbas cirka 300 barn av cancer varje år, vilket leder till att 

föräldrar kan hamna i kris. Cancer kan vara en dödlig sjukdom men 80 % av 

barnen överlever. Författarna ville lyfta fram föräldrarnas upplevda känslor 

av att ha ett barn med cancersjukdom. 

Syfte: 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med 

cancersjukdom och undersöka vilka hanteringsförmågor de använder sig av.  

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga artiklar. Artiklarnas resultat 

granskades för att undersöka likheter och skillnader. Artiklarna analyserades 

och sammanställdes i huvudteman med underteman. 

Resultat: Resultatet presenteras i tre huvudteman med underteman. De tre huvudteman 

var: Upplevda emotioner, Sociala förändringar och Hanteringstrategier. 

Föräldrarna upplevde många känslor. De upplevde både positiva och negativa 

aspekter av situationen, bland annat var de mer tacksamma för vad livet gav 

dem. Föräldrarna upplevde att deras sociala liv hade förändrats då nya 

prioriteringar hade format vardagen. De mest effektiva hanteringstrategier 

som användes var informationssökning, stöd från andra och optimism. 

Diskussion: I resultatdiskussionen användes Roys adaptionsmodell som teoretisk 

utgångspunkt eftersom den handlar om hur människor kan uppleva 

föränderliga situationer olika och om individens förmåga att hantera dessa. 

När ett barn drabbas av cancer upplevs många starka och svåra känslor kring 

det. Några av dessa är ångest, oro och skuld. Föräldrar tar både hjälp av 

vårdpersonal samt hittar egna sätt att hantera dessa känslor. 

Nyckelord: Adaption, barn, cancer, föräldrar, hantering, upplevelser. 



                     
 
 

 

Abstract 

 

Background: Approximately 300 children is diagnosed with cancer every year in Sweden, 

this can lead to a crisis for the parents. Cancer can be a deadly disease but 

approximately 80% of the children survives. The authors of this paper 

wanted to lift the parents emotions and feelings. 

Aim: The aim of this literature review was to describe parents experience and 

their coping strategies of having a child with cancer. 

Method: A literature review based on 13 articles. The articles results scrutinized for 

similarities and differences. The articles were analyzed and put together 

with themes and sub-themes.  

Results: The results are presented in three themes with subthemes. The three themes 

are: Lived emotions, Social changes and Coping strategies. The parents had 

feelings that affected their health negatively. They also experienced positive 

aspects, like being more thankful for what life brought to them and they saw 

happiness in the little things.    

The parents experienced that their social life had changed with new 

priorities for their everyday life. The most effective coping strategies were: 

seeking information, support from others and being optimistic.  

Discussion: In the discussion the authors used The adaptation model by Roy as 

theoretical framework since it´s about how people can experience different 

situations in different ways and how people can adapt to these. When a child 

is diagnosed with cancer a lot of strong and hard to handle feelings are 

described, some of them are: distress, anxiety and blame. Parents use both 

hospital staff and find their own way to cope with the situation.  

Keywords: Adaption, child, cancer, coping, experience & parents.  
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1. Inledning 

Vår utgångspunkt utgår från ett möte under vår verksamhetsförlagda utbildning med en familj 

där barnet var sjukt i cancer och vi kom underfund med hur jobbig situationen var för 

föräldrarna. Vi fick upp ögonen för vikten av kunskap om hur föräldrar påverkas i en sådan 

komplex situation. Vi anser att föräldrar till ett barn med cancersjukdom drabbas på flera plan 

som kan påverka dem under långa perioder. Allmänsjuksköterskor kommer att möta dessa 

föräldrar i olika vårdsituationer när de själva söker vård av olika anledningar och vill samtala 

om att ha ett barn med cancersjukdom. I studien skriven av Bartholdson, Lützén, Blomgren 

och Pergert (2015) beskrivs etiska svårigheter som en sjuksköterska kan hamna i vid dessa 

samtal. Vi tror att god förkunskap i ämnesområdet kan vara till stor hjälp för sjuksköterskor 

för att kunna bemöta dessa föräldrar på ett bra sätt. 

 Vi har förståelse för att upplevelser är individuella och därför svåra att studera. Någon 

annans upplevelse kan aldrig bli vår upplevelse. Vi vill försöka förstå föräldrarnas upplevelser 

på ett individuellt plan men även som helhet. Vi vill beskriva detta ämnesområde från ett 

föräldraperspektiv eftersom kunskap och förståelse kan ge oss en bättre insikt i hur det 

vardagliga livet påverkas vid barnets sjukdom, vad det innebär att vara förälder och hur vi kan 

bemöta det. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Att vara förälder 

Genom livet går människan igenom åtta livscykelfaser enligt Eriksson (2004). Faserna 

utvecklas i takt med människans ålder och börjar i spädbarnsåldern. De utvecklar sig därefter 

i småbarnsåldern, lekåldern, skolåldern, tonåren, de tidiga vuxenåren, vuxenåren och slutligen 

ålderdomen. I varje fas ingår olika utvecklingsfaser och psykosociala kriser som blir 

styrketillgångar till vidare faser. Från spädbarnsåldern till vuxenåren är styrketillgångar som 

uppstått bland annat hopp, vilja, målinriktning, kompetens, trohet och kärlek vilka har 

betydelse för den styrka som människan har inför nästa fas. Hur människan hanterar och går 

igenom faserna i livet beror delvis på hur hen hanterade föregående faser. Den sjunde fasen i 

livscykeln är vuxenåren och när människan hamnar i den utvecklas en kris av generativitet 

som innefattar bland annat produktivitet som att skaffa sig barn. Generativiteten innefattar 

även utveckling av kreativitet vilket kan vara skapande av idéer och självförnyelse som ger 

möjlighet till den vidare identitetsutvecklingen. Samtidigt utvecklas omsorg med ökad 

förplikt att ta hand om de människor som individen tycker om.  
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 I dag kan en familj se ut på olika sätt, den så kallade kärnfamiljen har blivit berikad med 

stjärnfamiljer (Vårdguiden 1177, 2015). Föräldrar till ett barn behöver inte vara en man och 

en kvinna utan kan bestå av två samkönade vuxna personer. Familjen kan också bestå av 

enbart en förälder till ett barn eller en storfamilj där övrig släkt är inräknade. 

När en människa ska bli förälder sker en stor förändring i hens liv som är förknippade med 

olika förväntningar och känslor (Ternestedt & Norberg, 2014). Förväntningarna som 

individen har påverkas på olika sätt, mycket från de bilder samhället har av en så kallad 

“normalförlossning”. Samhället signalerar normalt som en lycklig familj med ett friskt barn. 

När ett barn blir sjukt, hotas de förväntningar som föräldrarna tidigare haft vilket kan resultera 

i att tillvaron inte blir som planerat. Känslor av glädje hos föräldrarna för sitt barn blandas 

med sorg och besvikelse samt oro för barnets framtid samt överlevnad. 

 Under livet som förälder ställs olika krav på individen, till exempel att göra karriär. 

Samtidigt kan individen uppleva brist på egentid eller oro för barnen, vilket kan påverka 

individens hälsa och välbefinnande negativt. Det krävs att föräldrarna kan hantera situationer 

som uppstår för eget välbefinnande, ibland med stöd från andra personer. För god hälsa bör 

fokus ligga på att försöka leva det liv som önskas trots eventuella problem.  

 

 

2.1.1 Att vara förälder till ett sjukt barn 

Rignér (2013) beskrev att föräldrar till ett sjukt barn upplevde sin roll som oklar och osäker, 

framförallt i grad av delaktighet i den praktiska omvårdnaden. En förutsättning till minskad 

oro hos föräldrarna är information och kommunikation om omvårdnad, behandling och 

deltagandet. Jackson (2005) beskrev föräldrars upplevelse av att få ett förtidigt fött barn där 

vårdmiljön visade sig vara viktig för utvecklingen av förädlarnas identitet. I vissa fall 

beskrevs vårdmiljön som hindrande. Mammor beskrev osäkerhet för vad som var tillåtet som 

förälder att göra på avdelningen samt var de oroliga för felaktiga utföranden och upplevde det 

som att de ibland lånade sitt eget barn från personalen.  

Miedema, Hamilton, Fortin, Easley och Matthews (2010) skrev om problemfokuserade och 

känslofokuserade copingstrategier som kan användas av föräldrar till barn med cancer. En 

problemfokuserad strategi involverar beteenden som att vara förespråkare för barnet eller vara 

informationssökande. Känslofokuserade strategier betyder att hantera känslorna genom att till 

exempel undvika jobbiga eller sorgsna känslor, fly från problem eller att vara positiv. 
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2.3 Hälsa  

World Health Organization (1948) definierar hälsa som ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder 

(www.who.int/en/). Definitionen beskriver hälsa som något mer än avsaknad av sjukdom och 

har en slags euforisk anda i sig. Parse (2003) beskrev ur ett humanvetenskapligt perspektiv  

hälsa i sin teori Humanbecoming och förklarar att hälsa är en pågående process som ständigt 

förändras av individen själv och påverkas av samspelet mellan människor och universum. För 

Parse är människan en helhet som samspelar med sin omgivning och omvärlden. Varje 

individ framkallar sin egen verklighet då hen själv skapar mening med tillvaron. Det kan ske 

medvetet eller undermedvetet, där en kraft kan föra individen framåt eller hålla hen tillbaka. 

Både att föras framåt men även att ta ett steg tillbaka kan hjälpa individen att överkomma ett 

hinder i sin livssituation. Att hålla tillbaka kan få individen att agera på ett nytt sätt som 

förbättrar självkänslan då individen står upp för sina värderingar. Människan skapar sin egen 

hälsa genom att själv se mening med tillvaron i varje situation. Detta möjliggör för individen 

att växa och utvecklas när hen hanterar och står inför svåra situationer i livet. Enligt Parse 

(2003) kan ingen annan diktera villkor för hur hälsa ska upplevas eller uppnås eftersom den är 

individuell.  

Definitionen av hälsa enligt Svenska akademiens ordbok (2009)  är tillstånd av 

välbefinnande och fullgoda kroppsfunktioner. Definitionen anser hälsa som något utanför 

människan där det övergår i att vara en sjukdom eller funktionsnedsättning, detta till skillnad 

från Parse (2003). Den aspekten av hälsa tar ifrån individen ansvaret och lägger över det på 

sjukvården i allmänhet där ett inte fullt tillfrisknande med full kroppslig rörlighet, ses som ett 

misslyckande till hälsa. 

Antonovsky (1991/2005) tog fram modellen Känsla av sammanhang (KASAM) som riktar 

in sig på hälsans ursprung och människans förutsättningar att hantera svåra situationer. 

KASAM består av tre komponenter vilka är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.. 

Begriplighet innebär i vilken utsträckning individen upplever inre och yttre stimuli, hur den 

förstår händelser och kan göra dessa begripliga. Det handlar om hur individen uppfattar 

omvärlden vare sig händelsen sker i personens omgivning eller drabbar individen själv. 

Hanterbarhet innebär hur personen upplever sig ha resurser för att hantera sin nuvarande 

situation. Hur individen själv upplever sig kunna hantera omständigheterna och hurvida 

individens egna resurser räcker till eller tills det att individen viger sig till ödet. 

Meningsfullhet innebär vikten av att vara delaktig i det som sker, personens engagemang samt 
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motivation till att förändra sin situation. Detta kan vara i form av att engagera sig i sina 

problem till att känna fullständig meningslöshet. 

Dessa tre komponenter är alla viktiga för god hälsa när en händelse inträffar i individens 

liv. Viktigast är meningsfullhet då människor med stort engagemang inför de problem de 

ställs inför har möjligheter till förståelse och erhåller stark motivation att söka efter resurser 

för att hantera problemen. Resurser hos sig själv eller andra, som leder till olika 

hanteringstrategier även kallade copingstrategier. De tre komponenterna varierar i grad under 

individens liv och de tre följer ofta varandra, har individen hög begriplighet är det osannolikt 

att hanterbarheten och meningsfullheten är låga. För individer med låg KASAM är det viktigt 

att identifiera riskfaktorer för att formulera riskdiagnoser så att åtgärder kan sättas in och 

förhindra försämring. Man identifierar även friskfaktorer hos individer för att använda 

individens egna resurser för att uppnå en högre grad av KASAM. 

 

2.3.1 Föräldrars hälsa  

Individens egna resurser till positiva hanteringsstrategier kan vara inställningen till 

problemfokusering, samt det sociala stödet individen tillgår (Chen, Huang, Yeh, Huang & 

Chen, 2015). I studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) var val av strategier ibland 

medvetna beslut men oftast spontana. Däremot beskrevs medvetenhet i prioritering som ett 

viktigt verktyg i hanteringen och var individen lägger sitt fokus. Reflektion över situationen 

visade också vara mycket hjälpfulla strategier för hanteringsbarheten.  

 Ying-Chi, Wen-Jiuan och Sheuan (2013) undersökte sambandet mellan osäkerhet och 

hanteringsstrategier hos föräldrar till för tidigt födda barn. Det framkom att föräldrar som 

använder känslobaserade och probleminriktade copingstrategier i den svåra situationen var 

lönsamt. Det hjälpte föräldrarna att hantera sina känslor av osäkerhet samt öka möjligheterna 

för familjen att kunna anpassa sina livsförhållanden. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) 

skrev om hur vårdgivare hanterar svåra situationer i möten med cancersjuka patienter. Det 

framkom att en viktig del av hanteringen var balansen mellan att vara nära de svåra men 

också kunna ge distans till det.  

 

3. Problemformulering 

Vuxenåren är den sjunde fasen i livscykeln där människan utvecklar bland annat omsorg med 

ökad förplikt att ta hand om de människor som individen tycker om (Ericson, 2004). Föräldrar 

i vuxenåren går igenom livskriser samtidigt som de har ett ansvar över sitt barn. Att vara 
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förälder innebär olika förväntningar och känslor som kan vara svåra att hantera om 

situationen inte blir som planerat. Om barnet blir sjukt i cancer påverkas föräldrarnas hälsa 

och välbefinnande. Föräldrar till barn med långvarig sjukdom visade att det var avgörande för 

upplevelsen av situationen hur föräldrar såg mening och hanterade den. Föräldrar behövde 

använda sig av hanteringsstrategier för att kunna stötta sitt sjuka barn och de andra i familjen. 

Sjukvårdspersonalens möten med föräldrarna i olika situationer i vården är en viktig del för 

att kunna främja deras hälsa samt välbefinnande och därmed också de resterande 

familjemedlemmarnas. Författarna anser därför att denna litteraturöversikt kan bidra med 

kunskaper till sjuksköterskor för att hen i sin roll bättre ska förstå föräldrars behov och kunna 

ge hjälp samt stöd. Litteraturöversikten kan bidra med en fördjupad förståelse viktiga 

tillgångar i vården för sjuksköterskan att kunna hjälpa föräldrar till barn med cancersjukdom. 

För att få en djupare förståelse för det framtida mötet är det relevant att studera upplevelsen 

av att ha ett cancersjukt barn från ett föräldraperspektiv. En större insikt i vad föräldrar går 

igenom i den här typen av svåra situationer kan skapa förbättrad vårdkvalité då 

sjuksköterskan lättare kan förstå föräldrarna. 

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn med cancersjukdom och 

undersöka vilka hanteringsförmågor de använder sig av. 

 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Teorin om Roys adaptionsmodell handlar om anpassning till pågående livsomständigheter 

(Roy, 2009). Den handlar om att människan ständigt måste anpassa sig till livets påfrestningar 

i situationer hen ställs inför som kan påverka integriteten och den personliga växten samt 

utvecklingen. För att klara av svåra situationer i livet använder sig människan av 

hanteringsstrategier som hjälper individen till adaption, bevarad integritet och för att kunna 

utvecklas i följsamhet med förändringen.  

 Roy (2009) beskrev människan som ett självorganiserande system, en helhet bestående av 

tre delsystem. Dessa är det biologiska, det psykologiska och det sociala. Människan handlar 

utifrån denna helhet som är personens upplevelse av sig själv i förhållande till omvärlden. 

Adaption i Roys modell handlar om att hantera situationen med tanke och aktiv handling, 

vilket resulterar i medvetna val som försök att bevara individens integritet.  
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Roy (2009) menar att adaption innebär människans förmåga att anpassa sig till miljön och 

dess stimuli, samt förmågan att kunna bearbeta miljön på ett lämpligt sätt genom att hitta 

balans i tillvaron. Inre stimuli är människans verklighet av miljön som exempelvis sin egen 

tro och attityd av det som händer och yttre stimuli är yttre händelser som påverkar situationen. 

Miljön innefattar människan och dennes livsvillkor, händelser, och fysiska och sociala 

aspekter. Livet och miljön är ständigt i förändring vilket ställer krav på människans respons 

att kunna utvecklas i takt med den. Människan gör medvetna val för att kunna bemästra 

situationer och bevara sin integration de vill säga sin helhet, vilket ibland misslyckas och 

istället kan hota hälsan. Hälsa reflekterar interaktionen mellan människan och miljön.  

 Det finns olika typer av stimuli som påverkar människans adaptionsförmåga (Roy, 2009). 

Fokala stimuli är inre eller yttre händelser som direkt påverkar människans uppmärksamhet 

vilket till exempel kan orsakas av att en förälder har råkat ut för något. En förälder vars barn 

får cancer är en typ av fokal stimuli som kräver adaption och som hotar förälderns intigritet, 

utveckling och hälsa, med andra ord individens upplevelse av sig själv i förhållande till 

omvärlden. I relation till syftet som handlar om föräldrars upplevelser är adaptionsmodellen 

användbar eftersom den analyserar hur människan kan uppleva händelser på olika sätt. I 

denna litteraturöversikt används teorin i diskussionen för att få en djupare förståelse av 

resultatet.  

 

6. Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) på 13 vetenskapliga artiklar. 

 

6.1 Datainsamling   

Artiklarna valdes genom sökningar i databaserna Cinahl Complete och Medline with fulltext 

eftersom dessa tillhör de största databaserna för artiklar med fulltext inom området 

omvårdnad. För att kvalitetssäkra studien och använda tidsbesparande åtgärder, begränsades 

sökningarna till fulltext och fältsökningar gjordes, vilket innebär en användning av de olika 

fälten i databaserna (Östlundh, 2012). Direktöversättningar från svenska språket har inte alltid 

samma betydelse på engelska och av den anledningen valde författarna att använda Svensk 

MESH för att få fram lämpliga sökord, ett verktyg framtaget av Karolinska institutet 

(Karolinska institutet, 2015). Författarna använde sig av ord sammanhängandes av citattecken 

samt operatorn AND i samma sökning på flera ord. Författarna använde sig av fritextsökning 

med sökorden: parental, mother, fathers, child, childhood, children, living, quality of life, 
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cancer, experience, experiences, of, with, parents, qualitative, diagnosis och emotion. Dessa 

användes i olika kombinationer, se bilaga 1. 

 

6.2 Urval 

För att få fram ett urval i databaserna användes avgränsningar enligt Östlundh (2012).  

Författarna ville ha ett tillförlitligt resultat och begränsade litteraturen till enbart “Peer 

Reviewed”. Då majoriteten vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska valde författarna att 

söka sin information på engelska. Författarna valde i sökningen att begränsa studiernas 

publiceringsår från januari 2000 till och med oktober 2015. Med bakgrund av det 

mångkulturella samhälle vi idag lever i gjordes inga kulturella eller geografiska 

avgränsningar. Avsikten är att resultaten skall kunna användas oavsett bakgrund. 

Ovannämnda sökkriterier skapade en grund för de artiklar författarna valde bland. Därefter 

lästes alla rubriker och vidare utvalda abstrakt som resulterade i att användbara och relevanta 

artiklar valdes ut, se bilaga 1. Sekundärsökningar gjordes vid de tillfällen författarna ansåg att 

det var relevant, se bilaga 2. För att uppnå god kvalitet valde författarna att använda sig av 13 

kritiskt granskade artiklar som alla stämde överens med författarnas syfte, se bilaga 3. 

 

6.3 Analysmetod 

Analysen delades upp i tre delar enligt modellen av Friberg (2012). Det första steget var att 

läsa igenom alla artiklar noggrant flera gånger för att skapa en helhetsbild av innehållet. 

Författarna gjorde sedan en sammanfattning av varje artikel i enskilda dokument som finns 

arkiverat. I steg två sammanfattades dessa i en översiktstabell som fylldes i under processen, 

se bilaga 3. Tabellen tydliggör likheter och skillnader mellan studierna, för att sedan ta med 

det i resultat som skedde i det tredje steget. Då minskade risken för förbisedd relevant 

information och arbetet kvalitetsäkrades. Alla artiklarna sammanställdes och delades in under 

teman och underteman.  

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Forsberg och Wengström (2013) skrev att en litteraturöversikt enbart får innehålla 

vetenskapligt granskade artiklar som har blivit godkända av en etisk kommitté, alternativt har 

forskarna gjort noggranna etiska överväganden. För att fusk och ohederlighet inte ska 

förekomma måste alla resultat av sökningarna som gjorts presenteras både de som stödjer 

hypotesen och de som visat motsatsen. Författarna till denna litteraturstudie har arbetat utefter 
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detta med ett objektivt förhållningssätt samt analyserat samtliga artiklar som framkom av 

sökningarna. Författarna använde sig av ett kritiskt förhållningssätt och medvetandegjorde 

den egna förförståelsen innan de påbörjade arbetet och följde Wengström och Forsbergs råd 

om att arkivera de artiklarna som uppkommit vid sökningarna. Författarna anser att de 

artiklarna som använts har följt de etiska riktlinjerna genom att de noga redovisat sina resultat 

för att ha grund för sina slutsatser.   

 

8. Resultat 

Resultatet gav till följd tre huvudteman med följande underteman som ger svar på 

litteraturstudiens syfte. Det första temat var Upplevda emotioner med fem underteman vilka 

var Att känna oro och osäkerhet, Att känna skuld, sorg och utmattning, Att uppleva positiva 

känslor och Känslor som förändrades från diagnos till efter avslutad behandling. Det andra 

temat var Sociala förändringar med undertemat Känna tillhörighet med andra. Det tredje 

temat var Hanteringstrategier med undertemat: Att jämföra sig med andra. 

 

8.1 Upplevda emotioner 

Föräldrarna upplevde ofta chock, sorg och förnekelse som reaktion på beskedet att barnet 

hade cancer.  (Ow, 2003; Al-Gamal & Long, 2010; von Essen, Sjödén & Mattsson, 2004; 

Wong & Chan, 2005; Patterson, Holm & Gurney, 2003; Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012; 

Popp, Conway & Pantaleao, 2015; dos Santos Benedetti, Garanhani & Aparecida Sales, 

2014). I studien om Kinesiska föräldrars upplevelse av att vara förälder till ett barn med 

cancer beskrev föräldrarna att chocken vid diagnostillfället gjorde så att tankarna blev blanka, 

vilket betyder att dem inte tänkte någon ting. (Wong & Chan). Förmågan att känna försvann 

med förnekelsen av att barnet var för ungt för att ha en dödlig sjukdom. När denna reaktion 

hade lagt sig infann sig sorgen och känslor av ångest och oro uppkom (Flury, Caflisch, 

Ullmann-Bremi & Spichiger, 2011; Enskär, Hamrin, Carlsson & von Essen, 2011; Ow, 2003; 

Al-Gamal & Long, 2010; Taleghani, Fathizadeh & Naseri, 2012; Wong & Chan, 2005; 

Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012; Boman, Lindahl & Björk, 2003; Popp et al., 

2015; dos Santos Benedetti et al., 2014). Ångesten blev en samling av känslor som 

sammanfattar oro, rädsla, misstro, hjälplöshet och skuld (Ow, 2003). Ångest var en 

återkommande känsla i alla artiklarna och några föräldrar hade återkommande tvångstankar 

(Patterson et al., 2003). Ett exempel på när ångest hos föräldrarna skapades var av att se hur 

bieffekter av sjukdomen och behandlingarna påverkade barnet (Flury et al., 2011; Wong & 
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Chan, 2005; Boman et al., 2003). I vissa familjer uttrycktes betydelsen av att bra 

sammanhållning minskade ångest (Maurice-Stam, Oort, Last & Grootenhuis, 2007).  

 

8.1.1 Att känna oro och osäkerhet 

En annan känsla som ofta framkom var osäkerhet och oro. Osäkerhet inför att ta hand om sitt 

sjuka barn (Flury et al., 2011; Ow, 2003) och oro för behandlingen och kommande bieffekter 

(Flury et al., 2011; Enskär et al., 2011; Al-gamal & Long, 2010; Taleghani et al., 2012; Wong 

& Chan, 2005; Boman et al., 2003; dos Santos Benedetti et al., 2014). När föräldrarna fick ta 

hem sitt barn från sjukhuset skapades glädje eftersom det gav positiva signaler på barnets 

tillfrisknande (Flury et al., 2011). I samband med det fanns en oro som grundade sig i 

föräldrarnas ansvar över behandlingarna, sjukdomen och dess bieffekter av behandlingen.  

(Flury et al., 2011; Ow, 2003; Al-gamal & Long, 2010). Oron och osäkerheten präglade även 

föräldrarnas syn på barnets framtid (Enskär et al., 2011; Al-gamal & Long, 2010; Wong & 

Chan, 2005). Oro över hur allvarlig sjukdomen var hos barnen och om sjukdomen skulle ta 

barnet ifrån dem, fanns konstant under behandlingen för att sedan minska med tiden 

(Maurice-Stam et al., 2007; Wong & Chan, 2005: Schweitzer et al., 2012; Boman et al., 

2003). Boman et al. (2003)  beskrev sjukdomsrelaterad ångest hos föräldrar med barn 

insjukna i cancer uttryckte föräldrarna en konstant oro för att allmänt hemska saker skulle 

hända. 

 Cancer är en livshotande sjukdom som gav föräldrarna rädsla att förlora sitt barn till 

sjukdomen (Flury et al., 2011; Patterson et al., 2003; dos Santos Benedetti et al., 2015). Även 

rädsla under tiden för om barnet skulle försämras och utsättas för fler hot eller om barnet 

skulle få en livshotande infektion beskrevs (Flury et al., 2011). Utvecklingen inom 

cancerforskningen har de senaste årtiondena utvecklats mycket, dock inte i takt med 

informationens spridning. Många föräldrar var därmed ovetande om hur många barn som 

faktiskt överlever cancer i dagens samhälle (Schweitzer et al., 2012; dos Santos Benedetti et 

al., 2014). Vid informations sökande uppgav föräldrarna att de hittade relevant fakta som 

minskade rädslan och oron över att cancersjukdomen skulle ta deras barn ifrån dem. 

 

8.1.2 Att känna skuld, sorg och utmattning  

När ett barn drabbas av cancer upplevde föräldrarna skuld. Många föräldrar kände skuld för 

att barnet hade insjuknat och reflekterade över barnets uppväxt (Ow, 2003; Taleghani et al., 

2012; Patterson et al., 2003). Vilken typ av mat de gett barnet, hur de hade skött sig under 
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graviditeten och tankar om att det som hände påverkades av tidigare onda gärningar i form av 

karma, var upplevelser som beskrevs (Ow, 2003). Deltagarna uttryckte att känslor av skuld 

förekom för att de inte tidigare gjort en undersökning på om barnet var sjukt eftersom 

symptomen hade funnits där. Under behandlingen kände föräldrarna skuld om de inte ständigt 

fanns där för barnet (Flury et al., 2011; Taleghani et al., 2012). Många föräldrar sa upp sig 

från arbetet eller tog långtidsledigt för att kunna umgås med sina barn (von Essen et al., 2004; 

Taleghani et al., 2012; Wong & Chan, 2005). När barnen vårdades på sjukhus minskade deras 

sociala delaktighet med tanke på de olika infektionsrisker som fanns. Föräldrarna kände sig 

därmed skyldiga att fylla upp barnets kamraters plats (Taleghani et al., 2012). I studien 

skriven av Enskär et al. 2011 upplevde föräldrarna stor skuld gentemot de andra barnen i 

familjen eftersom de blev negligerade på grund av det cancersjuka barnet.   

 Att se sitt barn lida med bieffekter som håravfall, smärta och att förlora sitt normala liv gav 

föräldrarna stor sorg (Patterson et al., 2003). Föräldrarna uppgav att de kände sorg i att förlora 

sitt friska barn i sjukdom (Ow, 2003; Wong & Chan, 2005; Schweitzer et al., 2012). Sorgen 

över sjukdomen övergick för många föräldrar i depression. I studien av von Essen et al. 

(2004) hade 80 % av föräldrarna drabbats av depression. Att se andra människors reaktioner 

till barnets sjukdom gjorde att flertalet föräldrar kände sig ledsna och nedstämda (Flury et al., 

2011; Enskär et al., 2011). Flertalet föräldrar upplevde en förlorad känslokontroll som innebar 

att de kunde börja gråta utan förvarning och självbehärskning (von Essen et al., 2004; 

Patterson et al., 2003: Boman et al., 2003). Några upplevde att känslan av sorg kunde komma 

i vågor, det blev stundtals bättre men så fort diagnosen försämrades kom sorgen tillbaka 

(Popp et al., 2015). Föräldrarna i en studie beskrev känslor av sorg och ilska över upplevelsen 

att vårda sitt sjuka barn (Al-gamal & Long, 2010). 

 Föräldrar i de olika studierna uttryckte utmattning av att vara situationen de befann sig i 

(Enskär et al., 2011; Al-gamal & Long, 2010; von Essen et al., 2004; Taleghani et al., 2012: 

Boman et al., 2003; dos Santos Benedetti et al., 2014). Trötthet och sömnsvårigheter framkom 

i de flesta studierna och i en artikel beskrevs utmattning till följd av de nya 

livsomständigheterna, att inte kunna leva vardagen som förut (Taleghani et al., 2012). 

Föräldrarna berättade att de vaknade upp tidigt på morgonen eller mitt i natten på grund av 

mardrömmar om barnets sjukdom (Boman et al., 2003). Några föräldrar uttryckte hur 

vetskapen om att det fanns vårdpersonal som var stöttande och villiga att hjälpa till i svåra 

situationer, hjälpte dem att orka (dos Santos Benedetti et al., 2014). 
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8.1.3 Att uppleva positiva känslor 

Trots många negativa upplevelser kring barnens cancersjukdom framkom några positiva 

aspekter av att ha ett barn med cancer sjukdom. Bland annat beskrevs tacksamhet av att få 

leva ett långt liv (Schweitzer et al., 2012). I en artikel var 20 % av deltagarna tillfreds med sitt 

liv och situationen (Enskär et al., 2011). Gemensamt för många föräldrar var att de har fått en 

ny syn på livet (Flury et al., 2011; Enskär et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Stor glädje 

spreds i familjen av att se sitt barn tillfriskna och likaså när barnet fick åka hem från sjukhuset 

(Flury et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Nya prioriteringar gjordes och föräldrarnas krav 

minskade inför barnets framtid. Det enda som betydde något var att barnen skulle få en 

framtid utan cancersjukdom (Wong & Chan, 2005). Optimism associerades med lägre nivåer 

av ångest (Maurice-Stam, Oort, Last & Grootenhuis, 2007). 

 Föräldrar beskrev sig vara överväldigade av all support från andra människor (Schweitzer 

et al., 2010). Livet fick en djupare mening och en välfungerande familj utgjorde grunden, de 

vägrade att låta små petitesser skapa problem (Wong & Chan, 2005; Schweitzer et al., 2012). 

Semesterutflykter blev mer åtråvärda och stunderna som de spenderade tillsammans 

värderades mer. De upplevde att det var viktigt att leva i nuet och att spendera tid med 

familjen. Ordet lycka fick en ny mening, där lycka kunde finnas i alla vardagens småsaker. 

Det är de små sakerna som utgjorde lycka i en familj inte de extravaganta målen man sätter 

upp för att nå.  

 

8.1.4 Känslor som förändrades från diagnos till efter avslutad behandling 

Många känslor uppkom från det att barnet diagnostiseras med cancer, till det att hen fick den  

behandling som behövdes och sedan tillfrisknar. I början av diagnosen upplevdes chock och 

känslor i form av förtvivlan, förnekelse och ilska (Ow, 2003; Al-gamal & Long, 2010; von 

Essen et al., 2004; Wong & Chan, 2005; Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012; Popp 

et al., 2015). Chocken övergick sedan i känslor av ångest som påverkade det normala livet. 

Föräldrar beskrev att diagnosen ledde till känslor av förvirring (Flury et al., 2011). En 

upplevelse av förlorad känslokontroll togs upp av föräldrar, de hade tappat kontrollen över 

sina känslor (Patterson et al., 2003; Boman et al., 2003). Föräldrar berättade om upplevelse av 

självuppoffring i början av diagnosen (Al-gamal & Long, 2010).  

 Föräldrarna uttryckte att känslorna oftast gick upp och ner i samband med hur sjukdomen 

utvecklade sig (Ow, 2003; Maurice-Stam et al., 2007; dos Santos et al., 2014). Även hur 

barnet påverkades i takt med behandlingarnas bieffekter inverkade på föräldrarnas välmående 
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(Maurice-Stam et al., 2007). Föräldrarnas känsla av ångest avtog när barnets bieffekter och 

oro minskade. De negativa känslorna kring sjukdomen minskade drastiskt inom en fem års 

period (Ow, 2003; Maurice-Stam et al., 2007: Schweitzer et al., 2012; Boman et al., 2003; 

popp et al., 2015). En av studierna påvisade att oron fanns kvar och då på grund av risken för 

återfall (Patterson et al., 2003). Föräldrar till barn som inte blev bättre efter flera år av 

behandling började tappa hoppet om barnens tillfriskning (Taleghani et al., 2012). 

 

8.2 Förändringar  

Flertalet studier påvisade att föräldrarnas sociala liv minskade efter att deras barn fått 

cancersjukdomen (Flury et al., 2001; Enskär et al., 2011; Ow, 2003; Al-gamal & Long, 2010; 

Taleghani et al., 2012; Wong & Chan, 2005; Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012; 

dos Santos Benedetti et al., 2014). Föräldrarna prioriterade sitt vardagliga liv annorlunda efter 

diagnosen och lade mer tid på sjukhuset med det sjuka barnet. Kontakten med vänner kom 

således i andra hand. Tre utav studierna visade att föräldrarna upplevde sina vänner vända 

ryggen till och höll sig borta av olika anledningar, bland annat med rädsla för att sjukdomen 

skulle smitta och motvilja av att uppleva det sorgliga (Flury et al., 2011; Taleghani et al., 

2012; Patterson et al., 2003). I studien som utfördes i Iran valde många föräldrar att isolera sig 

med barnet då den generella attityden mot sjukdom och svårigheter är att man tar hand om 

situationen själv (Taleghani et al., 2012). Föräldrarna var oroliga för barnets försämrade 

sjukdomsimmunitet som bieffekt av behandlingarna och därför självmant drog ner på det 

sociala umgänget (Flury et al., 2011; Taleghani et al., 2012; dos Santos benedetti et al., 2014). 

Många föräldrar upplevde sitt sociala liv försämrat men hade skapat nya värdefulla kontakter 

på sjukhuset med bland annat sjukvårdspersonal och andra föräldrar i samma situation (Flury 

et al., 2011; Enskär et al., 2011; Ow, 2003; Wong & Chan, 2005; Schweitzer et al., 2012). En 

av studierna beskrev att ha ett barn med cancer bidrog till att de blev mer accepterade i 

samhället (Schweitzer et al., 2012). Människor blev mer generösa och supportade den 

drabbade familjen. Föräldrar i liknande förhållanden skapade sammanhållning med varandra 

(Taleghani et al., 2012; Wong & Chan, 2005).  

Föräldrar fick antingen sjukskriva sig eller säga upp sig för att vårda sitt sjuka barn (von 

Essen et al., 2004; Taleghani et al., 2012; Wong & Chan, 2005). Detta var en av de nya 

prioriteringarna som föräldrarna gjorde. De mentala och sociala välmående försämrades hos 

föräldrarna av att inte längre vara på arbetsplatsen (von Essen et al., 2004). Nya vanor 

behövde anpassas för att passa in i det dagliga livet och nya rutiner skapades för att 
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överkomma hinder som följt med som biverkningar i processen. Hinder kunde vara till 

exempel medicinering vid specifika tider. Föräldrarna gjorde dessa uppoffringar för att det var 

nödvändigt (dos Santos Benedetti et al., 2014).  

 

8.2.1 Känna stöd och tillhörighet med andra 

Stödåtgärder togs upp som en gemensam nämnare för majoriteten av studierna då betydelsen 

av en bra familjesammanhållning och ett bra stöd från släkt och vänner gav en positiv 

inverkan på hälsan (Flury et al., 2011; Ow, 2003; Al-gamal & Long, 2010; Maurice-Stam et 

al., 2007; von Essen et al., 2004; Wong & Chan, 2005; Patterson et al., 2003; Schweitzer et 

al., 2012). Många sökte sig till släkt och vänner för att få känslomässigt stöd. Andra sökte 

känslomässigt stöd hos sjukvårdspersonalen eller hos föräldrar i liknande situationer för att 

inte belasta släkt och vänner. Annat stöd kom från arbetsplatsen och skolsystemet. På 

arbetsplatsen kände föräldrarna lättnad över att få bra stöd från kollegorna. För skolsystemet 

var föräldrarna i en artikel mycket tacksamma och lättade över att deras barn fick tillräckligt 

med hjälp för att inte behöva gå om ett år (Schweitzer et al., 2012). Support från föräldrar i 

liknande situationer visade sig vara extra bra vid diagnos tillfället (Wong & Chan, 2005). 

Föräldrarna i en studie från Sverige berättade att det sociala stödet som funnits från släkt, 

vänner och sjukvårdspersonal, var nödvändigt för att hålla en positiv inställning till framtiden 

(Enskär et al., 2011). Föräldrarna i studien som utfördes i Iran upplevde sig få för lite support 

från släkt och vänner eftersom många själva valde att isolera sig (Taleghani et al., 2012). Men 

några av de föräldrar som sökte stöd från släkt och vänner upplevde ändå att de inte fick 

tillräckligt med stöd (Boman et al., 2003). Vikten av att få vara ensamma ibland för att få 

sköta om situationen själv togs upp av föräldrarna i en studie (Enskär et al., 2001). 

 

8.3 Hanteringstrategier 

Olika hanteringstrategier användes av föräldrarna för att hantera situationen. En 

copingstrategi var informationssökning om sjukdomen, behandling och biverkningar (Wong 

& Chan, 2005; Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012; dos Santos Benedetti et al., 

2014). Somliga föräldrar tyckte att det var ett kvalitetskrav för att kunna känna lugn att 

sjukvårdspersonalen skulle ge tillräckligt med information (Enskär et al., 2011). En artikel tog 

upp hur jobbigt det kunde vara att ge medicin till barnet och använde sig därför av lekar för 

att barnet skulle vilja ta den (Flury et al., 2011). Lekarna med barnet hjälpte föräldrarna att 

hantera ångest som annars uppkom varje gång barnet motarbetade dem vid medicinering. I en 
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artikel berättade en mamma att hon skrev dagbok för att hantera situationen (Schweitzer et al. 

2012). En studie påvisades att äktenskap och att ha fler än ett barn fungerade som en 

skyddande faktor mot psykologiska symptom. Hantering av situationer underlättades även av 

att vara i hög ålder (von Essen et al., 2004). Föräldrarna upplevde att arbeta var ett bra skydd 

mot de psykiska faktorerna (von Essen et al., 2004). De föräldrar som fortfarande jobbade 

kvar visade alltså mindre psykisk påverkan. Vikten av religionen framhölls och hur den gav 

stöd i svåra situationer som denna (Taleghani et al., 2012; Patterson et al., 2003; Schweitzer et 

al., 2012). 

 

8.3.1 Att jämföra sig med andra  

Att se föräldrar i samma situation eller jämföra sig med familjer som hade det värre upplevdes 

vara till hjälp för den egna upplevelsen av situationen (Taleghani et al., 2012; Wong & Chan, 

2005; Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012). Tanken av att det kunde vara sämre 

gjorde situationen mer hanterbar och verklighetsförankrad (Patterson et al., 2003). Samtal 

med föräldrar i samma situation var mycket stöttande (Taleghani et al., 2012). Att prata med 

andra föräldrar till barn som hade det sämre väckte tankar om att även deras barn kunde 

försämras (dos Santos Benedetti et al., 2014). 

 Ett optimistiskt synsätt upplevdes genomgående vara hjälpsamt för att lättare hantera 

tillståndet (Enskär et al., 2012; Ow, 2003; Maurice-Stam et al., 2007; Wong & Chan, 2005; 

Patterson et al., 2003; Schweitzer et al., 2012; Popp et al., 2015). En artikel beskrev att en 

positiv attityd inför problemlösning var mer hjälpsamt istället för att fokusera på känslor (Ow, 

2003). Det var till fördel för föräldrarna att undvika tanken på varför sjukdomen drabbat 

familjen och istället fokusera på hur familjen ska gå vidare med val av behandlingen för att 

uppnå bästa resultat för sitt barn. Positiva tankar för att hantera situationen var en bra 

copingstrategi (Patterson et al., 2003). Många föräldrar upplevde det positivt för god 

hanterbarhet av situationen att fokusera på nuet (Patterson et al., 2003). Föräldrar blev mer 

villiga att hjälpa andra och lade ner mer tid på att hjälpa frivilliga organisationer (Schweitzer 

et al. 2012). 

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Till denna litteraturöversikt användes databaserna Cinahl Complete och Medline. Dessa gav 

relevanta artiklar då inriktningen på litteraturöversikten var omvårdnad. Alla sökord fanns 
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inte med från början utan hittades under tiden genom att ta sökord från relevanta artiklar för 

att precisera sökresultatet. Vid framtagning av artiklar ville författarna få fram känslor som 

uttrycktes med ord och därför var kvalitativa artiklar mer åtråvärda. Eftersom sökningarna 

hade fått fram många kvantitativa artiklar så lades även sökordet qualitative till för att få fram 

mer kvalitativa artiklar då det var föräldrarnas upplevelser vi ville studera. Resultaten blev 

mer preciserade genom att sätta sökorden i olika kombinationer. Begränsningarna peer 

reviewed och full text underlättade arbetet genom att sökresultaten nästan enbart visade 

artiklar som matchade författarnas syfte. Vi har förståelse för att viktiga artiklar kan ha 

missats på grund av dessa begränsningar. Sökningen som gjordes i Medline har inget 

alternativ att välja under sökkriteriet peer reviewed utan sökmotorn har som generall regel att 

alla artiklar är peer reviewed. Dessa sökkombinationer finns att se i bilaga 1. En artikel valdes 

genom sekundärsökning i en referenslista som redovisas i bilaga 2. Inga geografiska 

begränsningar gjordes eftersom författarna vill göra litteraturöversikten ur ett världsperspektiv 

då invandringen ökar i Sverige och den allmäna sjuksköterskan bör få ett bredare 

perspektiv.Vi valde att begränsa publiceringsåren då sjukvården ständigt förändras och ser 

annorlunda ut. Målet var att få fram relevanta artiklar i tiden för allmänsjuksköterskan. Vi 

hade förståelse för att vara förälder kan vara detsamma men att omgivningen påverkar 

upplevelsen. 

Nackdelen med kvantitativa studier är att de mäter effekter och inte upplevelser, individens 

specifika känslor kan missas då det inte finns utrymme för egna reflektioner. De kvalitativa 

har som styrka att känslor uttrycks av individerna själva och har då som nackdel att det bara 

blir varje enskild individs upplevelse. En annan nackdel med kvalitativa studier är att 

informanterna kan ge de svaren de tror att forskarna vill höra. Att blanda dessa två metoder 

stärker då varandra i resultatet. Därför valde vi att sammanställa både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar för att få fram bästa möjliga resultat. Båda författarna läste igenom hela 

artiklarna för att få ett trovärdigt resultat. Med åtanke av förförståelsen diskuterades 

författarnas olika tolkningar och artiklarnas översättningar för att sedan sammanställas. Att 

sammanställa resultatet underlättades av att båda författarna hade läst och förstått samtliga 

artiklar. Olikheter och likheter jämfördes och sammanställdes sedan till en enhet.  

Geografiskt kommer artiklarna från olika delar av världen. Vi anser att det är viktigt att få 

en helhetsbild av vad människor upplever i samband med denna svåra situation. I dagens 

samhälle är invandring en stor fråga och folk från hela världen flyttar till Sverige. Vi anser 

därför att en överblick är bra för att kunna möta varje individ unikt. Olika aspekter som 

kommer fram tydliggör att vi alla kan uppleva olika känslor beroende på vårt ursprung. När vi 
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hade granskat artiklarna ansåg vi inte att det är sjukvården i sig som lägger grunden för dessa 

känslor, utan kulturen som individen befinner sig i. Även aspekten att vi som färdiga 

sjuksköterskor sedan kan arbeta globalt gjorde att vi ville ha ett världsperspektiv. Nackdelen 

blir att resultatet inte kan generaliseras till den svenska vården helt och hållet men eftersom 

varje möte ska vara individanpassat, så finns denna översikt som en bred grund. I relation till 

syftet som handlar om föräldrars upplevelser var Roys adaptionsmodell (2009) användbar 

eftersom den beskrev hur människan kan uppleva händelser på olika sätt och vi använde 

därför denna modell i diskussionen för att få en djupare förståelse. 

Vi har haft kontinuerliga veckomöten där arbetet har blivit kritiskt granskat av 

sjuksköterskestudenter och handledare med inriktning omvårdnad. Vi har fått synpunkter på 

arbetet och beaktat dessa. Avslutningsvis vill vi säga att vi som författare har kompletterat 

varandra i arbetet med denna litteraturöversikt på olika nivåer och samarbetat väl.  

Valet av teoretisk utgångspunkt var Roys adaptionsmodell (2009) vilken var användbar i 

diskussionen. På vilka sätt föräldrarna använde sig av adaption, hur de hittade balans i 

tillvaron och vilka medvetna val som gjordes för att bemästra situationen kunde relateras till 

Roys adaptionsmodell. 

 

10. Resultatdiskussion 

I resultatet kom vi fram till tre huvudteman som besvarar litteraturöversiktens syfte. 

Upplevelser av att ha ett barn med cancer utspelar sig i emotionella upplevelser, sociala 

förändringar och hanteras med hjälp av olika copingstrategier.  

 

10.1 Föräldrarnas emotioner i förhållande till miljön 

Upplevelser av föräldrar till barn med cancer uttrycktes i många starka känslor. Resultatet 

framhävde framförallt känslor av sorg, ångest, skuld, utmattning, chock, oro, osäkerhet, rädsla 

men även optimism. I tidigare forskning har behovet av att uttrycka sina känslor i en 

föränderlig livssituation visat sig vara ett nödvändigt stöd för individen (Di Gangi, Naretto, 

Cravero & Livigni, 2013). Att dela sina tankar och känslor med sig själv i form av skrifter 

eller att reflektera över dessa med nära relationer var ett enormt stöd för familjer till patienter 

på en intensivvårdsavdelning. I en studie beskrevs patienternas, framförallt mäns, svårigheter 

att hantera och uttrycka känslor (Erickson, 2001). Studien menade att individer borde ha en 

förmåga av att känna, som ett viktigt verktyg för sin personliga utveckling. I relation till vår 

litteraturöversikt var det både mödrar och fäder som reflekterade över sina känslor. I 
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förhållande till Roys (2009) adaptionsmodell kan det ses som en hanteringsstrategi för att 

anpassa sig själv till förändringarna. Enligt adaptionsmodellen gör tänkande och kännande 

personer medvetna val för att bevara integration. Trots många negativa känslor och tankar 

som beskrevs i resultatet visade ändå många föräldrar någon form av optimism i situationen 

vilket kan ses som deras förmåga att själva påverka miljön på ett ändamålsenligt sätt. Roy 

beskrev innebörden av adaption som att människan inte gav upp för det som är utan försökte 

bemästra situationen och hitta balans i tillvaron.  

 Fayed, Klassen, Dix, Klaassen & Sung (2011) kom i sin studie fram till att förekomsten av 

positiva egenskaper som bra självkänsla och självbehärskning hos föräldrar till barn med 

cancer, uttryckte större optimism i den svåra situationen. I resultatet förekom dock optimism 

relaterade till barnets cancersjukdom hos många föräldrar oberoende av deras egenskaper. 

Resultatet visade snarare att förekomsten av optimism påverkades av hur barnet mådde och i 

vilken riktning sjukdomen utvecklade sig.  

 I resultatet framkom många känslor av ångest framförallt i början av diagnosen. En studie 

gjord på föräldrar i Grekland visar däremot att just diagnostillfället kunde minska känslor av 

ångest för att övergå i lättnad (Patistea, Makrodimitri, & Panteli, 2000). Det upplevdes trots 

att beskedet var att deras barn insjuknat i cancer, eftersom de äntligen hade fått ett svar på vad 

som var fel och behandlingen av barnet kunde börja. I resultatet framkom inga sådana 

upplevelser, snarare upplevelser av skuld att inte ha lagt märke till sjukdomens tecken för att 

kunna starta behandlingen tidigare. 

Resultatet visade att de negativa känslorna ökade när barnet blev sämre eller visade tecken 

på nedstämdhet vilket också stöds av tidigare studier (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & 

Kreuger, 1997). Att se sitt barn lida reflekteras och återspeglades ofta i föräldrarnas känslor 

och reaktioner. I resultatet framkom att de flesta av föräldrarnas tidiga känslor kring 

diagnosen bland annat chock och ångest avtog med tiden vilket stärks av tidigare studier 

(Sulkers, Tissing, Brinksma, Roodbol, Kamps, Stewart, Sanderman & Fleer, 2014). 

Resultatet visade att många föräldrar upplevde låg livskvalitet och upplevde sig vara i en 

depression. I en studie beskrevs att sådana upplevelser som uttrycktes av föräldrar till barn 

med cancer hade allvarlig psykisk ohälsa och löpte risk till postdramatiskt stressymtom 

(Pöder, Ljungman, von essen, 2008). Risken att drabbas av akut stressymptom var större hos 

yngre föräldrar än hos äldre. Resultatet återspeglade detta eftersom det beskrev hög ålder som 

en positiv faktor för hanterbarheten av situationen. Högre ålder innebar fler levda erfarenheter 

och händelser att ta lärdom ifrån och kanske är det därför som åldern spelade roll i hantering 

av situationen. 
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10.2 Sociala förändringar 

I resultatet framkom att föräldrarnas sociala liv påverkades vilket inverkade på deras hälsa. 

Den generella påverkan visade att föräldrarnas egna intressen och vänskapskrets minskade 

som resultat av vistelse på sjukhuset för att vårda det sjuka barnet. Det gjordes av eget 

initiativ men då på grund av ökade infektionsrisker som uppkom av barnets minskade 

immunitet. Minskat socialt umgänge skapades oftast med eget initiativ men i en del artiklar 

förmedlade föräldrarna känslor av att släkt och vänner aktivt vände dem ryggen. Ett socialt 

stöd bevisades även i andra artiklar som en positiv aspekt till individens meningsfullhet och 

för känslan att vara tillfreds med situationen (Dobríková, Pcolková, AlTurabi & West, 2014). 

Roy (2009) menar att människan samspelar med andra människor när miljön hamnar i 

obalans. Alla strävar efter att bevara sin egen balans i ett sampel med andra system. 

Människan har under livets gång behov av utveckling i förhållande till nya 

livsomständigheter. I svåra situationer behövs ofta stöd från andra för att det ska vara möjligt. 

En person som är rädd för förändring kan bromsa en annan persons utveckling i adaption. 

Vänner som undviker föräldrarnas svåra situation kan således göra det med avsikt att inte 

själva påverkas av familjen nya svåra livsförhållanden, för att bevara sin egen balans i 

tillvaron. Utvecklingen av individerna krockade i det här fallet eftersom föräldrarna var i 

behov av sina vänner för hanterbarhet samtidigt som vännerna kunde se föräldrarna som en 

broms till sin egen utveckling.  

  Nya kontakter hade skapats till föräldrar i samma situation, framförallt på sjukhuset. Även 

tidigare studier styrker att sociala relationer med andra föräldrar i liknande förhållande stärkte 

välmående (Nicolaou, Kouta, Papathanasoglou & Middleton, 2015). Roy (2009) skrev att 

människan tar hjälp av varandra i ett ömsesidigt relaterande för att uppnå adaption. I en 

ömsesidig relation delar man med sig av sina personliga erfarenheter, materiella tillgångar, 

kunskaper och sin tid. Ömsesidiga relationer är grundläggande behov för människans 

integritet och kopplas med personlig mognad i känslomässiga skeenden samt utvecklingsnivå. 

Att föräldrar tar hjälp av varandra i samma situation är således en förstålig process i den 

påfrestande situationen. 

  I resultatet var det många som tog ledigt, sjukskrev sig eller sa upp sig från jobbet. En 

studie som gjordes i Korea visade att föräldrar till kroniskt sjuka barn upplevde bättre hälsa av 

att återgå till så normala livsrutiner som möjligt (Han, Cho, Kim & Kim, 2008). Pöder, 

Ljungman och von Essen (2008) kom fram till att föräldrar som arbetade heltid hade mindre 

risk att utveckla stress. Studierna i resultatet är gjorda på barn som har diagnosen cancer, 
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vilket betyder att det ofta handlar om en avgränsad period att leva med sjukdomen. 

Behandlingen kan däremot vara lång och därför bör föräldrarna anpassa vardagen för att 

minska den negativa påverkan på hälsan som kan skapas vid stora livsomställningar. I 

enlighet med Roys (2009) adaptionsmodell ska människan för bevarad hälsa sträva efter att 

leva det liv som individen vill trots svåra motgångar. 

  Socialt stöd hjälpte föräldrarna att hantera situationen. Pöder och von Essen (2009) visar 

dock att föräldrar i svensk sjukvård är missnöjda med sjuksköterskors tillgänglighet. Studien 

av Blomberg och Sahlberg-Blom (2010) beskrev hur människan interagerar med miljön. 

Situationer som inte hanterades på ett gynnsamt vis av vårdgivarna påverkade alla inblandade 

till olika upplevelser, framförallt stress. 

10.3 Föräldrarnas hanteringsstrategier 

Föräldrar som utvecklade sin copingförmåga med tiden förbättrade hanteringen av känslorna 

(Sulkers et al., 2014). Varje enskild individs möjligheter till att hantera en stressig situation 

låg i tillgängligheten och kvaliteten av resurser som socialt stöd, information och god vård 

(Pöder & von Essen, 2009 ). Goldbeck (2001) visade att föräldrar till ett barn med cancer 

hanterade situationen på helt andra sätt än till exempel föräldrar till barn som diagnostiseras 

med epilepsi eller insulinberoende diabetes mellitus. Föräldrarna till barnen med 

cancersjukdom upplevde en markant lägre livskvalitet samt hade svårare att behålla personlig 

stabilitet. Dessa föräldrar sökte även mindre socialt stöd, vilket inte är i enlighet med 

resultatet där majoriteten av föräldrarna sökte stöd i samband med vård av sitt barn som 

drabbats av cancer. Däremot styrks hanteringstrategin att finna stöd hos nära anhöriga som en 

av de mest effektiva strategierna i studien som undersökte vilka copingstrategier som 

fungerade bäst av familjemedlemmar till kritiskt sjuka patienter (Hunsucker, Flannery, Frank, 

2000). Förutom att finna stöd av nära anhöriga visade resultatet att speciellt föräldrar som var 

i samma situation drog fördelar av att prata med varandra.  

  Föräldrarna upplevde att medverkan och att bidra för att hjälpa till i bland annat 

organisationer var en bra copingstrategi vilket styrks i tidigare studier (Miedema, Hamilton, 

Fortin, Easley & Matthews, 2010). Roy (2009) menar att människor har ett ömsesidigt 

relaterande till varandra. Vårdande och utvecklande relationer till andra människor och känna 

trygghet i dessa är viktigt för individens förmåga till adaption.  

  Religion och andlighet var andra typer av hanteringstrategier som var hjälpsamma. 

Salsman et al. (2015) påvisade att religion och andlighet visade positiva aspekter på den 

mentala hälsan. Föräldrarna fick hopp och stöd genom sin religion. Även Amaral Bonomo et 
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al. (2015) visade att de som hade tro på religiösa eller andliga världen upplevde bättre 

livskvalitet. Roy (2009) menar i sin adaptionsmodell att människan har kreativa förmågor 

relaterade till medvetenhet, upplysning och tro. Människan har ömsesidiga relationer med 

världen och med någon form av gudomlig gestalt samt att meningen med händelser är ett 

universellt öde. Av de anledningarna kunde föräldrarna i resultatet finna tröst och stöd i 

religionen och därför använda den som en hanteringstrategi. 

   Resultatet visar även att föräldrar sökte information om sjukdomen och behandlingen för att 

kunna hantera situationen bättre. Resultatet i studien av Hunsucker, Flannery, Frank (2000) 

visade också i likhet med resultatet att erhålla information om sjukdomen och behandlingarna 

var en av de effektivaste hanteringstrategierna. En studie framhävde kommunikation som en 

viktig faktor som hantering till föräldrar under och efter deras barn har diagnostiserats med 

cancer (Clarke & Fletcher, 2003). Kommunikation är viktigt för att rätt information ska nå 

fram då kan de lättare sätta sig in i barnets sjukvård. Kommunikation kan föras på olika sätt 

både muntligt och skriftligt. Den skriftliga kommunikationen kan vara fördelaktig eftersom 

informationen är dokumenterad och kan läsas flera gånger. Den muntliga kommunikationen 

kan vara bra eftersom en äkta dialog kan föras. I en studie undersökte de hur supportgrupper 

med fokala stimuli som beskrivits av Roys (2009) adaptionsmodell, påverkar copingförmågan 

(Samarel et al., 1998). Denna studie visade i likhet med resultatet att individer som var i 

samma situation drog fördel av att samtala med varandra, att gå i supportgrupp hjälpte 

individens anpassningsförmåga till den nya situationen.  

  Resultatet visade att det var en fördel att föräldrar hade en positiv attityd till 

problemlösning. Inte tänka varför något händer utan istället finna sig i situationen upplevdes 

vara fördelaktigt, samt att hitta nya perspektiv i situationen och leva för det lilla. Roy (2009) 

menar att människan har lättare till adaption om hen inte ger upp för vad som sker utan istället 

bemästrar situationen och hittar jämvikt samt balans i tillvaron. Resultatet styrks i studien av 

Hunsucker, Flannery och Frank (2000) där en av de mest effektiva strategier som hjälpte var 

att tänka positivt genom att försöka hantera ett problem i taget och försöka se det positiva i 

situationen. Roy (2009) skrev att det är människans tankar och känslor som ligger till grund 

för dess handlande. Exempelvis att tänka positivt skulle därmed bidra till att människan 

hanterar en situation bättre. 

  En tidigare studie undersökte samband mellan osäkerhet och hanteringsstrategier till 

föräldrar med för tidigt födda barn (Ying-Chi, Wen-Jiuan & Sheuan, 2013). Där framkom att 

de föräldrar som hade känsloinriktade strategier i hanteringen av situationen upplevde mindre 

oro än de som hade probleminriktade strategier vilket även styrks i studien av Miedema, 
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Hamilton, Fortin, Easley och Matthews (2010).  

   Det framkom tydligt att de mest effektiva copingstategierna var olika i resultatet. I resultatet 

fanns det många hanteringstrategier som beskrevs individuellt av föräldrarna bland annat att 

skriva dagbok för att kunna reflektera med sig själv. En annan strategi var att göra en lek av 

medicineringen för att inte glömma bort medicineringstiderna och för att det skulle vara 

roligare för barnet. Roy (2009) skrev  att människan gör kontrollerade processer som reglerar 

anpassningen till olika stimuli. Processerna är styrsystem som utgörs av medfödda eller 

förväntade hanteringsmekanismer. Därmed är det inte konstigt att individer använde sig av 

olika hanteringstrategier. Tidigare upplevelser och händelser påverkar människans tänkande 

och handlande.  

  Något som inte framkom i resultatet men som har framträtt i tidigare studier är så kallade 

ineffektiva copingstrategier (Miedema et al., 2010). Dessa var bland annat alkoholmissbruk 

och missriktad ilska hos föräldrar. Dessa strategier fungerade inte positivt i hanteringen av 

situationen utan bidrog med negativ stress och beskrevs som ett coping sammanbrott. I 

resultatet beskrev alla föräldrar sina hanteringstrategier som positiva. Dock var det många 

föräldrar som inledningsvis vid diagnostillfället hamnade i chock och ilska vilket kan tolkas 

som en typ av copingsammanbrott. Roy (2009) skrev att om människan ska bli hel och nå 

adaption krävs det att kunna hantera inre och yttre stimuli. Förmågan att skapa balans och ta 

in ny information varierar och därför kan det ses förståligt att människan i början av en 

förändrad situation har svårare till adaption.  

11. Kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt bör läsas och användas av alla avdelningar, då vårdpersonal kan 

komma i kontakt med föräldrar i olika skeenden i vården. Många föräldrar visade sig vara 

nöjda med stödet från sjukvården men att förtroendet minskade med tiden. Sjuksköterskan bör 

därför bli bättre på att se förälderns hela situation inte bara i nuläget, utan även ha en insikt 

om hjälp som kan behövas i framtiden. Därför anser vi att vårdchefer och ledning måste ge 

sjuksköterskor mer tid för att samtala med varje förälder. Samtal utifrån ett fenomenologiskt 

förhållningssätt ska användas i vården eftersom föräldrar upplever stöd och support som en 

stark och positiv hanteringsstrategi. Sjuksköterskan behöver samtalsträning för att på bästa 

sätt bemöta individen. Sjuksköterskor bör även bjuda in föräldrar till samtalsgrupper för att ge 

dem möjlighet att dela sina erfarenheter med föräldrar i liknande situationer. Resultatet visar 

betydelsen av att sjuksköterskan måste använda sin ledande och pedagogiska roll för att ge 
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information till föräldrar. 

 

12. Förslag till fortsatt forskning  

Resultatet i vår litteraturöversikt visas att alla föräldrar som medverkade i studierna på något 

sätt hade fått en inverkan på hälsan. Majoriteten uttryckte sina känslor i ångest. I studierna vi 

läste stod det om föräldrarnas individuella hanteringstrategier, men det saknades 

dokumentation om sjukvårdens generella hjälpverktyg för att hjälpa föräldrar att hantera svåra 

kriser. Vidare forskning bör därför göras inom området av vad sjukvården kan göra för att 

minska ångestkänslor och istället öka de positiva känslorna för att uppnå hälsa. Man bör även 

göra studier på hur familjers levandsvanor ändras om de får ett barn som diagnostiseras med 

cancer då det i resultatet visar att deras tid omprioriteras. Studier kan göras för att svara på om 

det är på grund av omprioriterad tid och sämre ekonomi som familjens hälsa försämras. 

 

13. Slutsats 

Föräldrarna upplevde många blandade känslor som ångest, sorg, skuld, utmattning, oro och 

osäkerhet. Föräldrarna upplevde en förändrad vardag med nya prioriteringar. 

Omständigheterna skapade bättre familjesammanhållning och ökad tacksamhet för livet. 

Föräldrarna hanterade situationen genom att prata med andra föräldrar i samma situation samt 

ta stöd från anhöriga och vårdpersonal. De valde att fokusera på positiva saker för att bevara 

livsglädje och lättare finna sig i situationen. Informationssökande och religion användes för 

att få en förståelse samt hitta mening med situationen. 
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kontroll och rädsla för att barnet ska dö. De upplevde sorg 

över att se deras barn lida och förlora sitt normala liv. De 

kände skuld att deras barn hade drabbats av cancer. 

Upplevelser av oro och rädsla för barnets framtid 

uttryckdes av deltagarna. Men de kunde även se positiva 

aspekter av upplevelsen, till exempel det sociala stödet. 

Dem kände att ekonomin stramades. 

 

Popp, J. M., 

Conway, M., 

& Pantaleao, 

A. 

 

Parents experiance 

with their child´s 

cancer diagnosis: 

Do hopefulness, 

family functioning 

and perceptions of 

care matter. 

 

 

 

2015, 

USA, 

Journal of 

Pediatric 

Oncology 

Nursing 

 

Upplevelsen av 

föräldrar till barn 

med cancer. Hur 

hopp, 

familjefunktion och 

uppfattningar om 

vården skiljer sig åt 

hos föräldrar som 

anpassat sig till 

diagnosen versers 

de som inte har 

anpassat sig. 

Mixad metod 

Urval: 50 föräldrar till barn under 18 år med 

cancer. 

Datainsamling: Demografiskt frågeformulär, 

10 minuters filminspelade intervjuer. 

Analys: Deskriptiv design: Medelvärde och 

standardavvikelse.  

Statistisk signifikans: P ≤ 0.8 

Mätintrument som graderar karaktärsdrag och 

hopp, mätning av processer av vård och 

familjebedömningsanordning. 

 

Resultatet visar att föräldrarna var överväldigade och 

kände sorg. Deltagarna kände även ilska över diagnosen 

och de var ständigt påminda av bieffekter från 

behandlingen och sjukdomen. Deltagarna upplevde att 

familjens sammanhållning spelade stor roll i hur känslan 

av hopp för framtiden sågs. Vid diagnostillfället var 56 % 

av föräldrarna enade med diagnosen medan 44 % inte 

gjorde sig enig med den. 
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Schweitzer, 

R., Griffiths, 

M., & Yates, 

P. 

 

Parental 

experiance of 

childhood cancer 

using interprentive 

phenomenal 

analysis. 

2012, 

Australien, 

Psychology 

and Health. 

Att undersöka 

upplevelsen av 

föräldrar som har 

ett barn med en 

livshotande 

sjukdom. 

Kvalitativ metod. 

Urval: 11 föräldrar till barn som avslutat en 

cancerbehandling i åldrarna 8-16 år, från ett 

sjukhus. 

Datainsamling: Frågeformulär och 

djupgående semistrukturerade intervjuer. 

Analys: Tolkande fenomenologisk analys, 

IPA metod för en djupgående kvalitativ 

analys. 

Fem teman presenterades: En osäker tid i livet, 

Upplevelsen av adaption i relation till att ha ett sjukt barn, 

Det naturliga stödet, Omvärderingar under en kritisk 

livsupplevelse och Upplevelsen av optimism och altruism. 

Resultatet i denna studie är uppdelat individuellt där de tog 

upp känslor av oro och sorg. Flertalet tyckte att det hjälpte  

att jämföra sin situation med dem som hade det sämre. 

Oron minskade när de fick mer information om cancer. En 

annan fick en positiv upplevelse då hen blev mer 

accepterad av samhället när barnet fick cancer. och dem 

inte längre var den ”asiatiska familjen”. Flertalet upplevde 

ett stort socialt stöd. De fick en ny syn på livet med nya 

prioriteringar, de kände att de tog tillvara på vardagen 

mycket bättre. Kände lycka på ett annat sätt och visade 

tacksamhet genom att hjälpa till mer i samhället. Stor 

glädje upplevdes av att se barnet tillfriskna. 

 

Taleghani, 

F., 

Fathizadeh, 

N., & 

Naseri, N. 

 

The lived 

experience of 

parents of children 

diagnosed with 

cancer in Iran. 

2011, Iran, 

European 

Journal of 

Cancer 

Care. 

Beskriva 

upplevelsen av att 

vara förälder till ett 

barn diagnostiserat 

med cancer. 

Kvalitativ metod, Hermeneutisk 

fenomenologisk studie.  

Urval: 15 föräldrar till barn med Leukemi. 

Datainsamling: Fenomenologiska interjuver i 

90 minuter. 

Analys: Sjufaldig hermeneutisk process. 

Från analysen framkom mönstret Att känna sig fångad av 

cancerns dödlighet  med fyra teman: Dömd att acceptera, 

Motsägelse i försoning med situationen,  Isolering från 

andra och Ett förkrossat liv. Resultatet visade att 

föräldrarna upplevde känslor av skuld för hur dem har 

uppfostrat barnen, om det kan ha påverkat att dem fick 

cancer. Många kände att hoppet försvann när barnet 

försämrades och de kände att det enda hoppet var att vända 

sig till religionen. Samtidigt som föräldrarna uppgav 

vikten av det sociala stödet för att kunna hantera 

situationen så upplevde dem att den sociala isoleringen 

blev stor då behandlingen tog mycket tid vilket lämnade 

lite utrymme för socialt umgänge samt den generalla 

attityden i Iran, där dem blir ledsna av att se och umgås 

med de sjuka. 
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von Essen, 

L., Sjödén, 

P. O., & 

Mattsson, E. 

 

Swedish Mothers 

and fathers of a 

child diagnosed 

with cancer: A 

Look at Their 

Quality of Life. 

2004, 

Sverige, 

Acta 

Oncologica 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

kvaliteten på livet, 

närmare bestämt 

erfarenheter av 

välbefinnande och 

bördan av symptom 

bland svenska 

föräldrar till barn på 

eller efter 

behandling för 

cancer. 

Kvantitativ metod. Tvärsnittstudie, 

beskrivande- deskriptiv design. 

Urval: 201 föräldrar till barn med cancer på 

eller av behandling, från 2 olika barnsjukhus i 

Sverige. 

Datainsamling: Enkäter. Göteborgs 

livskvalitets instrument 

Analys: Deskriptiv statistik: Medelvärde, 

procent och Standardavvikelse. 

Statistisk signifikans: P < 0.01. 

, T-test, Mann whitney U test, Wilcoxon 

Signed rank-test och ANOVA med PLSD test. 

 

Resultatet visade att symptom som upplevdes av 

föräldrarna var: allmän trötthet som upplevdes av 81 %, 

depression som upplevdes av 80 %, nedsatt 

koncentrationsförmåga som upplevdes av 67 %, svårighet 

att koppla av som upplevdes av 64 %, huvudvärk som 

upplevdes av 64 %, utmattning som upplevdes av 57 % 

och sorg 64 %. Generellt hade mödrar fler symptom än 

fäder. Även att mödrarna spenderade mer tid på sjukhuset 

än fäderna. Dem som inte var heltidssjukskriva på grund 

av barnets sjukdom rapporterade ett bättre allmänt 

välbefinnande. 

Wong, M. 

Y.-F., & 

Chan, S. W.-

C. 

The qualitative 

experience of 

Chinese parents 

with children 

diagnosed cancer. 

2006, Kina, 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Den aktuella 

studien syftade till 

att beskriva klara 

upplevelser av 

kinesiska föräldrar 

med barn med 

diagnosen cancer 

under 

behandlingssteget. 

Kvalitativ metod.  

Urval: Nio föräldrar till barn med cancer som 

genomgick behandling på ett regionssjukhus i 

Hong-kong. 

Datainsamling: Fenomenologiska intervjuer. 

Analys: Analyserades efter fenomenologisk 

metod. 

Resultatet visade att föräldrar går igenom fyra steg i 

hanteringsprocessen vilka var chock och förnekelse, 

etablera en mening med situationen, konfrontera 

verkligheten och etablera ett nytt perspektiv. 

Föräldrarna upplevde oro, hopplöshet och osäkerhet. För 

att hantera dessa känslor förmedlade föräldrarna att dem 

behövde socialt stöd. Oron och osäkerheten fanns om 

sjukdomen, behandlingen och bieffekter. Dem kände sorg 

över att deras barn hade gått från frisk till att ha en 

sjukdom som kunde leda till döden. 

Föräldrarna uppgav att upplevelsen fick dem att se livet på 

ett nytt sätt med nya perspektiv där nästan alla kunde hitta 

något positivt. De kände att dem kunde vara optimistiska 

om framtiden. 

 

 

 


