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Sammanfattning 
 
I Sverige insjuknar årligen ungefär 300 barn och ungdomar i någon cancersjukdom. Cancer 

hos barn ansågs tidigare som någonting obotligt. De senaste årtiondenas medicinska framsteg 

har dock radikalt förändrat perspektivet på barncancer. I dag vet vi att två av tre barn blir 

botade. Förutom medicinskt - tekniskt kunnande är det också nödvändigt med ett riktigt 

omhändertagande och en god omvårdnad av patienten och familjen. Syftet med denna studie 

var att beskriva livssituationen för föräldrar vars barn drabbats av cancer. Studien utfördes 

med hjälp av 18 vetenskapliga artiklar från åren 1998 till 2006. Sökorden som använts var: 

children, cancer, childhood cancer, parents, parenting, families, wellbeing, stressors, coping, 

nursing. Resultatet visade att föräldrarna upplevde barnets cancersjukdom som att hamna i ett 

chocktillstånd. Föräldrarna upplevde en vånda att behöva se sitt sjuka barn lida. Sjukdomen 

drabbade föräldrarna både gemensamt och individuellt. Rollerna inom familjen genomgick 

ofta förändringar. Modern övertog ofta det största ansvaret för det sjuka barnet och fadern 

skötte försörjningen. Olika barriärer som barnets sjukdom och behandling medförde gjorde 

det svårt att upprätthålla ett normalt familjeliv. Det bästa stödet fick familjen genom varandra 

och sjukdomen förde dem samman på ett annat sätt än tidigare. För att hantera situationen 

använde sig familjen av olika copingstrategier som kunde växla över tid.  Ett bra samarbete 

med vårdpersonalen var mycket viktigt för familjen.  
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Introduktion 

Cancer 
Cancer är ingen enskild sjukdom utan ett samlingsbegrepp för 200 olika sjukdomar. I Sverige 

upptäcks cirka 50 000 nya fall varje år. Cancer kan uppstå i nästan alla de celltyper som finns 

i kroppen och benämns beroende på den vävnad tumören utgår från (Cancerfonden, 2007).    

I kroppens vävnader utbyts miljontals celler varje minut. I den friska organismen sker 

nybildning och elimination i jämvikt och under kontrollerade former. Om cellernas 

delningshastighet störs och dessa celler tillväxer i snabbare takt än vad omgivande äldre celler 

hinner dö, utvecklas en svulst. I enklare fall sker en överväxt av celler som bildar en benign 

(godartad) tumör som inte påverkar omgivande vävnad. Malign (elakartad) celltillväxt 

infiltrerar däremot i omgivande vävnad och kan spridas till andra organ och där ge upphov till 

metastaser. För att cancer ska uppstå krävs flera enstaka händelser. Första steget i 

tumörtransformationen är initiering som inträffar när en mutation sker i en cells arvsanlag. 

Exempel på initierande carcinogena faktorer är; ärftlighet, luftföroreningar, tobak, 

röntgenstrålning, radioaktiv strålning, radon, asbest, kemikalier och olika virus. Nästa steg i 

transformationen är promovering (stimulering) av tumörtillväxten. Exempel på promoverande 

faktorer är; hormoner, tillväxtfaktorer, kostfaktorer som fettrik mat samt substanser i mat som 

bildas vid grillning och stekning, kemikalier samt tobaksrök (Ericson, 2002). 

 

Cancer hos barn 
I Sverige insjuknar årligen cirka 300 barn och ungdomar under 18 år i någon cancersjukdom.  

För ett par decennier sedan var det mycket ovanligt att barn och ungdomar med cancer 

överlevde, men tack vare utvecklingen inom forskningen har detta resulterat i att idag botas 

tre av fyra barn. Barn och ungdomar drabbas av andra cancerformer än vuxna och dessa är 

oftast lättare att bota. Cancern påverkar dock barnens växande kropp på ett annat sätt än den 

gör hos de vuxna, som ofta får cancer i hög ålder. Barnet har ett helt liv framför sig med 

uppväxt, utveckling och fertilitet (Kreuger, 2000). De vanligaste cancerformerna hos barn 

delas in i fyra stora grupper: leukemier, lymfom, tumörer i centrala nervsystemet och solida 

tumörer (avgränsade tumörer med fast konsistens) (Enskär, 1999).    
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Etiologi 
Cancer är en sjukdom som oftast tar många år att utveckla och det finns starka kopplingar till 

levnadsvanorna (Ringborg et al, 1998). Orsaken till att barn och ungdomar drabbas av cancer 

är ännu inte helt klarlagda (Enskär, 1999).  Radioaktiv strålning kan dock orsaka cancer och 

ärftligheten har betydelse i enstaka fall (Ringborg et al, 1998). 

 

Symtom 
Vilka symtom som uppstår beror på vilken cancerform som barnet har drabbats av, det är stor 

variation på symtomen, från inga alls, mycket diffusa och svåra att tolka till att barnet 

uppvisar tydliga tecken på sjukdomen (Kreuger, 2000).  

 

Diagnos 
Misstänkt cancer hos barn och ungdomar utreds på närmaste barnklinik. Om misstankarna 

styrks remitteras barnet vidare till ett barnonkologiskt centra som har barnkirurgi. Där utförs 

en kombination av provtagningar, röntgenundersökningar och biopsier i syfte att bestämma 

tumörtyp och utbredning (Enskär, 1999). 

 

Behandling  
Behandlingsmetoderna består av en kombination av cytostatika, strålning, kirurgi och 

benmärgstransplantation. Vilken behandling som är rätt avgörs dock när det är säkerställt 

vilken cancerform som skall behandlas. Cytostatika är ett läkemedel som hämmar 

celldelningen, strålbehandlingen påverkar tumörcellen så att den dör och kirurgin syftar till att 

operera bort tumören eller de tumörrester som har blivit kvar efter annan behandling. 

Benmärgstransplantation ger möjlighet att helt eliminera sjuk benmärg och ersätta den med 

frisk. Tack vare att det finns metoder för att ersätta förstörd benmärg kan vissa typer av cancer 

behandlas med mycket höga doser av strålning och cytostatika, som annars skulle vara dödlig 

för barnet (Enskär, 1999).  

 

Med de behandlingar som används riskerar barnet att drabbas av olika biverkningar på både 

kort och lång sikt. En del av biverkningarna debuterar direkt under behandlingstiden och kan 

bli bestående, medan andra kan uppträda först senare (Ringborg et al, 1998).  Under 

cytostatikabehandling uppkommer ofta biverkningar som illamående, kräkningar, diarré, 
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förstoppning, förändrad aptit, håravfall och även risken för infektioner ökar (Enskär, 1999).  

Barn är mycket känsliga för strålbehandling då den kan hämma tillväxten av skelettet. Dessa 

behandlingar kan även ge bestående men som rörelsenedsättning och personlighetsförändring 

(Barncancerfonden, 2007 a).  För att på bästa sätt genomföra behandling krävs en högt 

specialiserad och utvecklad omvårdnad (Kreuger, 2000). Det psykosociala stödet är en viktig 

faktor i omvårdnaden av barn med cancer och dess familjer (Enskär, 1999; Kreuger, 2000).  

 

Prognos  
Prognosen skiljer sig mellan de olika cancerformerna, och faktorer som tumörens läge, 

utbredning och barnets ålder spelar in (Enskär, 1999).  För alla de barn som drabbas av cancer 

botas 75 procent (Barncancerfonden, 2007 b). Det är dock vanligt att dessa barn ofta får dras 

med någon form av bieffekt av sin sjukdom eller behandling (Ringborg et al, 1998).  

 

Livssituationen  
Då ett barn insjuknar i en cancersjukdom är det oundvikligt att hela familjen drabbas både 

emotionellt och socialt, beskedet innebär ofta en psykisk kris för hela familjen (Sahler, 2002).   

En krisupplevelse kan vara mer eller mindre stark och störande för den personliga funktionen. 

Är krisen riktigt krävande måste alla inre och yttre resurser mobiliseras för att personligheten 

skall ha en viss grad av funktion. Yttre resurser är till exempel pengar, arbete och social status 

som inre resurser nämns tillit och självförtroende. Den psykiska krisen innefattar en 

läkningsprocess där individen genomgår olika faser. I chockfasen, som är den akuta fasen, 

befinner sig individen i chock och all energi går åt till att orientera sig i tillvaron. 

Reaktionsfasen kännetecknas av att personen varken äter eller sover och att personen visar 

ångest eller försöker fly från situationen. Under bearbetningsfasen börjar personen att tänka 

mer konstruktivt. I den sista fasen, nyorienteringsfasen, börjar individen acceptera den nya 

situationen (Cullberg, 2004). 

 

Den intensiva behandlingen tillsammans med biverkningar och perioder av ovisshet gällande 

utgången kan leda till psykosociala problem hos både föräldrar och barn. Familjelivet 

genomgår under behandlingstiden drastiska förändringar som gör att rollerna inom familjen 

påverkas (Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997a).  
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Hanterbarhet  
Hur familjen klarar av att hantera de nya livsvillkoren påverkas av många olika faktorer. För 

att hantera den psykiska belastningen använder de sig av olika strategier. Dessa strategier kan 

växla från tid till annan under behandlingens gång (Clark-Steffen, 1997). Coping är en 

process som handlar om hur individen uppfattar och tolkar en stressfylld händelse, sina egna 

resurser och möjligheter, samt hur han eller hon försöker hantera situationen. Beroende på 

bland annat individens uppfattning, värderingar, karaktärsdrag och sociala resurser som han 

eller hon har, så ges olika förutsättningar för att lösa och hantera situationen, eller känslor 

som situationen väckt. Det som individen använder sig av för att hantera en stressfylld 

situation i en specifik situation kallas för copingstrategi. Två huvudkategorier av 

copingstrategier framhålls: Problemfokuserad coping, där individen aktivt och målinriktat 

försöker hantera situationen, till exempel genom att söka information eller lösa problem. 

Emotionsfokuserad coping, där individen försöker dämpa de känslomässiga reaktionerna, till 

exempel genom förnekelse. Dessa strategier växlar ofta över tid och ingen av strategierna är 

bättre än den andra, utan det är hur det känslomässiga och praktiska resultatet blir för 

individen på kort och lång sikt som avgör värdet av copingstrategin (Lazarus & Folkman, 

1984).   

 
Familjer med cancersjuka barn får ta ett stort ansvar för omvårdnad och medicinsk vård på 

både sjukhus och i hemmet (Keegan Wells, 2002). Föräldrar måste även klara av att hjälpa sitt 

sjuka barn genom diagnos, behandling, återfall och ibland död (Eiser & Eiser). Tron på den 

egna förmågan är en viktig faktor om problemet skall kunna lösas och känslor hanteras. 

Antonovsky ställde sig frågan varför så många människor som utsatts för hårda trauman ändå 

förblir friska, och i vissa fall till och med växer och utvecklas. Han fann tre nyckelfaktorer: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa trekomponenter kallade Antonovsky för 

”KASAM” – känsla av sammanhang.  Kan en mening ses i vad som händer kan också 

sammanhangen lättare begripas och det blir lättare att hantera även till synes hopplösa 

situationer. Det är därför av betydelse att individen har insikt i hur såväl sin egen verklighet 

samt hur den runt omkring fungerar. Det är viktigt att individen har kontroll över tillvaron och 

att den känns meningsfull (Antonovsky, 2005).   
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Problemformulering 
De senaste årtiondenas medicinska framsteg har radikalt förändrat perspektivet på barncancer. 

Samtidigt som hoppet om överlevnad avsevärt ökat för många barn med cancer har kraven på 

föräldrarna förändrats. Dessa föräldrar får under lång tid leva med ett hot hängande över sig. 

Hur föräldrarna upplever och hanterar detta hot är viktig kunskap för omvårdnaden av både 

det sjuka barnet och föräldrarna. Sjuksköterskans ansvar i vården av barn med cancer är att 

hjälpa barnet och dess familj med de omvårdnadsproblem som uppstår i samband med barnets 

sjukdom. I den situation som de befinner sig i behövs mycket stöd och att de känner 

gemenskap med sin omgivning för att underlätta deras upplevelser. Att barnet och familjen 

har en god kontakt med vårdpersonalen, får delta i omvårdnaden och ges tillräckligt med 

information om sjukdomen är mycket viktiga aspekter för att de skall få en bättre livssituation 

(Enskär, Carlsson, Golsäter, Hamrin & Kreuger, 1997b). För att få ökad kunskap och 

förståelse och därmed ge ett adekvat bemötande, samt möjlighet att tillgodose de 

omvårdnadsproblem som uppstår, är det angeläget att få insikt i hur redan drabbade föräldrar 

upplevt sin livssituation (Enskär, 1999). Föräldrarnas sätt att tackla svårigheterna som 

sjukdomen medför avspeglar sig i barnen. Därför anser denna studies författare att en 

undersökning med fokus på föräldrarna är viktig. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning beskriva livssituationen för 

föräldrar vars barn drabbats av cancer.  

Frågeställningar 
Hur ser livssituation ut för föräldrar vars barn drabbats av cancer? 

 

Begreppsdefinitioner 
I Rosenbaum, Cadman, Kirpilanis studie (refererad i Enskär, 1997a) finns begreppet 

livssituation definierad som individens subjektiva upplevelse av sin situation samt förmågan 

att hantera den.  

 

Författarna till denna studie avser med begreppet föräldrar: biologiska föräldrar, 

adoptivföräldrar och styvföräldrar. 
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Metod 

Design 
Systematisk litteraturstudie. Detta innebar att en sammanfattning av data från tidigare 

genomförda empiriska studier utfördes genom att systematiskt söka och kritiskt granska den 

sammanställda vetenskapliga litteraturen (Forsberg & Wengström, 2003).  

Urval av litteratur 
Sökning av litteratur har skett i två steg. Den första sökningen som var manuell omfattade 

litteratur i bokform som hade till syfte att ge läsaren information om cancer och cancer hos 

barn samt förklara grundläggande begrepp. Viss information hämtades även från 

Cancerfondens och Barncancerfondens webbsidor. Sökning av artiklar till introduktionen och 

till resultatdelen gjordes i Högskolan Dalarnas databaser ELIN och CINAHL. Följande 

sökord användes i olika kombinationer med varandra. Children, cancer, childhood cancer, 

parents, coping, nursing, parenting, families, wellbeing, stressors. Sökord, kombinationer av 

sökord och träffar för resultatdelens artiklar presenteras i tabell 1. Sökningen avgränsades till 

endast vetenskapliga artiklar skrivna på engelska som fanns tillgängliga i fulltext samt var 

publicerade mellan åren 1998 till 2007. Ett annat krav var att alla artiklar i resultatdelen skulle 

vara primärkällor och att artiklarna efter granskning och bedömning skulle vara av hög eller 

medelhög kvalitet.    

 

Urvalet gjordes genom att först läsa titeln och om den ansågs relevant lästes abstract för att ta 

ställning om artikeln motsvarade studiens syfte och frågeställning. De artiklar som ansågs 

relevanta skrevs ut för vidare bearbetning och kvalitetsbedömning. Totalt erhölls 24 artiklar 

vid detta urval, dessa lästes först översiktligt för att ytterligare kontrollera relevansen. Av de 

erhållna artiklarna sorterades 2 bort då dessa inte ansågs motsvara syftet. Ytterligare 2 

sorterades bort då dessa ej var primärkällor. En artikel exkluderades från studien då resultatet 

var mycket svårt att tolka. En artikel exkluderades då kvaliteten bedömdes vara för låg. Totalt 

användes 18 artiklar i resultatet, 8 kvantitativa och 10 kvalitativa.   
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Tabell 1.  Översikt över litteratursökning. 
Sökord Databas Träffar Antal använda i resultatet 

Children, cancer and 
stressors 

Elin@dalarna  10 1 

Childhood cancer and 
parents 

Elin@dalarna 112 1 

Childhood cancer, parents 
and nursing 

Elin@dalarna 21 2 

Childhood cancer, parents 
and parenting 

Elin@dalarna 7 2  

Childhood cancer, parents 
and families 

Elin@dalarna 29 1 

Childhood cancer, parents 
and coping 

Elin@dalarna 20 1 

Childhood cancer, parents 
and wellbeing 

Elin@dalarna 3 1 

Childhood cancer, parents 
och stressors 

Elin@dalarna 4 1 

Childhood cancer, parents 
och families 

Elin@dalarna 29 1 

Children, cancer, parents 
och coping 

Elin@dalarna 52 3  

Childhood cancer, parents 
och coping 

CINAHL 21 4  

 

 

Mätinstrument vid granskning av artiklar  
Artiklarnas vetenskapliga kvalitet granskades med hjälp av granskningsmallar enligt 

Högskolan Dalarnas studiehandledning: Riktlinjer och råd för examensarbete inriktning 

omvårdnad, grundnivå II 15 högskolepoäng. Mallarna var en modifierad form efter Forsberg 

& Wengström (2003) och Willman & Stoltz (2002). De två granskningsmallarna bestod av 29 

respektive 25 frågor som besvarades med ”ja” eller ”nej”. Artiklarna poängsattes och 

kategoriserades i låg, medel eller hög kvalitet. I den kvantitativa mallen för 

kvalitetsbedömning, där max poängen var 29 så innebar 0-19 poäng låg kvalitet, 20-22 poäng 

medel kvalitet, 23-29 poäng hög kvalitet. Den kvalitativa granskningsmallen med max 

poängen 25 så innebar 0-17 poäng låg kvalitet, 18-19 poäng medel kvalitet och 20-25 poäng 

hög kvalitet. Var artikeln av medel eller hög kvalitet kunde den sedan användas till 

litteraturstudien. Resultatet av artiklarnas kvalitetsbedömning redovisas i tabell 2 i 

resultatdelen.  
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Analys  
Artiklarna lästes upprepade gånger för att säkerställa språkförståelsen. Relevanta områden i 

artiklarna markerades, dessa sammanfattades sedan på svenska och sorterades sedan in under 

frågeställningens två teman, upplevelser och hantering. Vid den fortsatta bearbetningen av 

artiklarna kategoriserades texten in i olika områden. Därefter sammanställdes materialet som 

finns presenterat i resultatdelen. Under uppbyggnaden av resultatet har vi även använt oss av 

Antonovskys teori om KASAM som analysmetod och reflekterat utifrån denna. 

Etiska aspekter  
Inget forskningsetiskt problem ansågs föreligga då innehållet som låg till grund för 

litteraturstudien redan fanns publicerat. Författarnas intentioner har varit att förhålla sig 

objektivt i urvalet och tolkningen av litteraturen. 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i löpande text utifrån frågeställningen. 

 

Tabell2. Sammanställning av artiklar som presenteras i resultatdelen.  
Författare 
År, land 

Syfte Design Urval Metod Kvalitet 

Dixon- Woods et al, 
2001, 
Storbritannien 

Att beskriva föräldrars känslor innan deras 
barn har fått en diagnos. 
 

Kvalitativ n= 20 Intervju Hög 23/25 

Earle et al, 2006, 
Storbritannien 

Att beskriva hur det är att leva ett ”normalt” 
familjeliv när man har ett cancersjukt barn. 

Kvalitativ n= 32 Intervju Hög 24/25 

Goldbeck L, 2001, 
Tyskland 

Att undersöka livskvalitet och olikheter i 
copingstrategier hos mödrar och fäder med 
cancersjuka barn.  

Kvantitativ n= 108  Självskattnings 
instrument och 
frågeformulär 

Hög 
26/29 

La Montagne et al., 
1999, USA 

Att undersöka copingstrategier och faktorer 
som påverkar föräldrar till barn med cancer 
under behandlingsperioderna. 

Kvantitativ n= 20 barn 
och 
föräldrar 

Frågeformulär Medel 
22/29 

Lindahl Norberg et 
al, 2004, Sverige 

Att beskriva copingstrategier hos föräldrar 
med cancersjuka barn, samt se om dessa 
skiljde sig från de strategier som föräldrar 
med ej sjuka barn använde. 

Kvantitativ n= 395 Frågeformulär Hög 
27/29 

Lindahl Norberg et 
al, 2005, Sverige. 

Att undersöka förhållandet mellan ångest 
och copingstrategin ”att söka socialt stöd”. 

Kvantitativ n= 184 Enkät Hög 
29/29 

McCaffrey C-N,  
2006, Australien 

Att fastställa de påfrestningar som barn med 
cancer upplever och dess effekter på 
barnens fysiska och psykiska välbefinnande.

Kvalitativ n= 35 Intervju- 
Fokusgrupper 

Hög 
22/25 

Mitchell et al, 2006, 
Storbritannien 

Att undersöka vilket psykosocialt stöd 
föräldrar till cancersjuka barn får under 
sjukdomstiden. 

Kvantitativ n= 303 Frågeformulär Hög 25/29 

Ow R, 2003, Asien Att ta reda på vilket psykosocialt stöd 
föräldrar till barn som fått diagnosen cancer 
behöver.  

Kvalitativ n= 22 Frågeformulär Hög 
24/25 

Patistea et al, 2000, 
Grekland. 

Att undersöka föräldrars reaktioner, 
svårigheter och resurser under perioden som 

Kvalitativ n= 71 Intervju Hög 
22/25 

8 



 

följer efter diagnosen leukemi.  

Patterson et al, 
2004, USA 

Att undersöka vad föräldrarna upplevde som 
det mest svåra, samt att ta reda på vilka 
copingstrategier som var till störst hjälp. 

Kvalitativ n=45 Intervju - 
Fokusgrupper 

Hög 
23/25 

Svavarsdottir E, 
2005, Island 

Att identifiera vad föräldrarna tycker är de 
mest tidskrävande och svåraste uppgifterna. 

Kvantitativ n= 45  Frågeformulär Hög 
23/29 

Svavarsdottir E, 
2005, Island  

Att beskriva föräldrars upplevelser om deras 
cancersjuka barn. 

Kvantitativ n= 26 
familjer 

Frågeformulär Hög 
23/29 

 

Van Dongen 
Melman et al, 1998, 
Nederländerna 

Att beskriva hur det som föräldrar är att leva 
med ett cancersjukt barn. 

Kvalitativ n= 85 
familjer 

Intervju Hög 
24/25 

Wong et al, 2006,  
Kina 

Att beskriva copingstrategier hos föräldrar 
till barn med cancer under behandlingstiden. 

Kvalitativ n= 9  Intervju Hög 
22/25 

Yeh et al, 1999, 
Taiwan 

Att undersöka föräldrars beslut att avstå 
behandlingar som gäller deras cancersjuka 
barn. 

Kvalitativ n=19 Intervju Hög 
23/25 

Yeh C-H, 2002,  
Taiwan 

Att ta reda på skillnader i påfrestningar 
mellan mödrar och fäder vars barn 
behandlas för cancer. 

Kvantitativ n= 164 par Frågeformulär Medel 
22/29 

Young et al, 2002, 
Storbritannien 

Att undersöka upplevelser hos mödrar till 
barn med cancer. 

Kvalitativ n= 20  Intervju Hög 
25/29 

 

Livssituationen för föräldrar vars barn drabbats av cancer 

Upplevelser 
Tiden innan  

Tiden innan fastställd diagnos var mycket betydelsefull för föräldrarna då de kände att de 

kunde medverka till att deras barn fick en diagnos och därmed inte behövde fortsätta leva i 

ovisshet. När de såg tecken, symtom och förändringar i beteendet hos barnen som de inte 

uppfattat innan kontaktade föräldrarna läkarna för att få hjälp så att deras barn kunde 

undersökas. Besöket hos läkarna blev inte som några av föräldrarna hade trott, dispyter 

uppstod, de kände att läkarna inte brydde sig om den information de gav. De fick kämpa för 

att barnen skulle få genomgå en utredning och alltför ofta krävdes flera besök tills de träffade 

en läkare som ville hjälpa dem. Trots att föräldrarna under lång tid inte hade blivit tagna på 

allvar och fått envisats med att deras barn inte var friska blev de lättade när deras barn 

äntligen fick diagnosen (Dixon-Woods, Findlay, Young, Cox & Heney, 2001). Samtidigt som 

det var ett tungt besked att barnet drabbats av en allvarlig sjukdom, upplevde föräldrarna en 

lättnad att få veta vad det var för fel så att något kunde göras (Young, Dixon-Woods, Findlay 

& Heney, 2002). Beskedet blev också en upprättelse för dem. De få föräldrar som inte hade 

haft några problem med läkarkontakten utan snabbt hade fått en diagnos till barnen blev 

stumma och chockade (Dixon-Woods et al, 2001). Framförallt kände många mödrar skuld 

över att deras barn blivit sjuka och sökte desperat efter anledningar. Det hände att mödrar 
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anklagade sig själva för att ha orsakat sjukdomen och att de hade missat de tidiga symtomen 

(Ow, 2003; Young et al, 2002). Det hände att denna kategori av föräldrar riktade sina 

skuldkänslor mot andra. Detta kunde ta sig uttryck i anklagelser mot personalen för att de inte 

ansträngde sig tillräckligt (Patistea,  Makrodimitri & Panteli, 2000). 

 

Den första tiden 

Perioden strax efter diagnos upplevdes av föräldrarna som en ren katastrof. Många föräldrar 

undrade varför just deras barn drabbats av cancer (Ow, 2003; Young et al, 2002). De första 

reaktionerna på barnets cancerdiagnos var en blandning av känslor som inkluderade chock, 

förnekelse, oro och en känsla av undergång. Föräldrarna beskrev att de kände sig helt tomma 

och att de förlorade förmågan att känna. De ansåg att barnen var för unga och att sjukdomen 

var ödesdiger (Wong & Chan, 2006). Känslomässigt var det vanligt att föräldrarna upplevde 

tvivel, förnekelse och ilska. Ilskan kunde vara riktad mot dem själva, sin partner eller 

sjukvårdspersonal (Young et al, 2002). Ganska snart accepterade dock de flesta föräldrarna 

situationen och var beredda att göra allt för sitt sjuka barn (Wong & Chan, 2006). Att ge 

information till barnet om diagnosen var en mycket svår uppgift, föräldrarnas tidigare 

erfarenheter av cancer spelade en stor roll för hur de hanterade situationen. Hade till exempel 

en vän eller släkting till familjen gått bort i cancer var det svårare att delge barnet diagnosen. 

De var rädda för att barnet skulle sammankoppla det med att de också skulle dö (Ow, 2003; 

Young et al, 2002).  

 

Normalitet  

Livet för dessa familjer kretsade runt barnets sjukdom och behandling och familjerna beskrev 

det som att de fick ta en dag i taget. Till följd av sjukdomen och behandlingen blev familjens 

dagliga rutiner och vanor störda (Young et al, 2002). Det sociala umgänget med släkt och 

vänner begränsades av barnets sjukdom. Föräldrarna märkte att vissa vänner drog sig undan 

och undvek kontakt. Föräldrarna märkte även att vänner till det sjuka barnet försvann 

(Patterson et al, 2004). Mödrar till de sjuka barnen upplevde att det var väldigt svårt att 

försöka upprätthålla ett normalt familjeliv efter fastställd diagnos, hur lång tid som förflöt 

hade dock en betydelse för hur deras inställning till detta ändrades (Young et al, 2002).  

 

Efter 1-3-4 månader förstod föräldrarna att familjen inte kunde leva som normalt längre och 

att det skulle fortsätta att vara så under lång tid. Föräldrarna menade att det fanns olika 

barriärer som gjorde att de inte kunde leva normalt; medicinansvar, ändrade matvanor, oron 

10 



 

för infektioner, frånvaro i skolan, svåra symtom, sjukhusbesök, smärtsamma behandlingar, 

avbrott i arbetslivet och oförmågan att kunna planera framåt (Earle, Clarke, Eiser & Sheppard, 

2006). Mödrarna oroade sig för att sjukdomen skulle ändra barnens beteenden och 

personlighet. De upplevde även problem att sätta gränser och uppfostra barnet på samma sätt 

som tidigare. Det var lätt att barnet blev överbeskyddat och bortskämt, både med presenter 

samt med den extra uppmärksamhet som sjukdomen medförde (Earle et al, 2006; Young et al, 

2002). Föräldrarna hade även en önskan om att den ekonomiska situationen vore bättre 

(Patistea et al, 2000). Andra dilemman som var svåra att hantera var att släkt och vänner 

uppmärksammade det sjuka barnet med presenter. Detta resulterade i att föräldrarna upplevde 

dåligt samvete över att inte räcka till för de övriga barnen i familjen. De var också oroliga för 

att syskonen skulle känna sig bortglömda (Earle et al, 2006; Young et al, 2002). Föräldrarna 

ansåg att deras minskade tid för de friska syskonen, samt situationen som helhet, resulterade i 

beteende förändringar hos de friska syskonen. I kontrast till detta upplevde vissa föräldrar att 

de friska syskonen var väldigt ansvarfulla mot sitt sjuka syskon. Föräldrarna upplevde ibland 

dåligt samvete för att det friska syskonet fick ta ett för stort ansvar för det sjuka barnet eller 

om andra i familjen (Patterson, Holm & Gurney, 2004). 

 

 

Efter 2-15 månader var ett normalt liv mer tänkbart än tidigare. Barriärerna hade tonats ner 

och de sjuka barnen kunde återvända till skolan och föräldrarna upplevde inte längre att 

barnen tillbringade all sin tid på sjukhuset. Att sträva efter ett normalt liv hade blivit ett sätt 

för föräldrarna att distrahera dem själva, detta var både på gott och ont, någon tid för att sörja 

fanns inte. Föräldrarnas oro fanns dock kvar och ledde till ångest, trots att de ville att deras 

barn skulle få leva som andra barn och var glada över förbättringen, fanns där ändå rädslan 

över att deras barn skulle göra sig illa. De var mycket medvetna om att de överbeskyddade 

sina sjuka barn och att de gjorde fel i sitt föräldraskap gällande uppfostran. De började därför 

skapa rutiner för att undvika onödigt lidande och diskuterade sitt föräldraskap (Earle et al, 

2006).  

 

Efter 3-27 månader var det några mödrar som menade att ett normalt liv var en process som 

inte gick framåt hela tiden utan ibland även tog ett steg bakåt. Därefter diskuterade dom hur 

de kände sig svartsjuka på andra familjer som levde ett normalt liv, att de själva aldrig skulle 

få vara normala igen. ”Normalitet är en underbar sak som människor inte förstår förrän de 

inte har det längre.” Familjerna försökte gå vidare med sina liv genom att bland annat åka på 
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resor. Mödrarna hade insett att deras barns personlighet och beteende inte berodde på effekter 

av sjukdomen att göra utan med åldern, detta hjälpte dem att klara av alla förändringarna 

lättare. Föräldrarnas oro fortsatte att hålla i sig men nu under kontrollerade former och med ett 

normalt disciplinerat föräldraskap (Earle et al, 2006) 

 

Lidande 

Föräldrarna beskrev det som en olidlig vånda att behöva se vad deras barn gick igenom. De 

önskade att det var de som var sjuka i stället (La Montagne, Wells, Hepworth, Johnson, 

Manes, 1999;Yeh, Lin, Tsai, Lai, Ku, 1999; Young et al, 2002). Många föräldrar hade svårt 

att hantera barnets känslomässiga reaktioner i samband med sjukdomen och behandlingen. 

Barnets sjukdom och trötthet under de intensiva behandlingarna var en svår upplevelse för 

föräldrarna. De led för sina barns skull när barnen tappade håret till följd av 

cytostatikabehandling. Föräldrarna ansåg att det hade varit bra om sjukvårdspersonal i 

förebyggande syfte uppmuntrat dem att raka av barnets hår innan det började ramlade av till 

följd av behandlingen. Föräldrarna upplevde det även som väldigt svårt att tala med sina barn 

om eventuell framtida infertilitet och om deras söner borde lämna sperma eller inte. Barnens 

rädsla var också en svår upplevelse för föräldrarna. Vissa relaterade barnets rädsla till att 

barnet var för ung för att förstå, flertalet trodde dock att rädslan ökade ju äldre barnen var då 

de förstod vad det var som hände dem (Patterson et al, 2004).  

 

De faktorer som föräldrarna upplevde som speciellt svåra var; nålarna, benmärgstest, problem 

i samband med strålbehandling, förlorande av kontroll, sjukhusmiljön, återfall och rädsla för 

att deras barn skulle dö (McCaffrey, 2006). Dessa faktorer påverkade även föräldrarnas 

välmående och fick effekter som förlorande av känslomässig kontroll, ledsamhet och ständig 

oro. En annan faktor som fick föräldrarna att känna sig mycket stressade inför deras barns 

intensiva behandlingar handlade om deras egen föräldraroll; föräldrar som var osäkra på deras 

roll var oroliga för att inte klara av att förbereda deras barn för behandlingen. De visste inte 

hur mycket information som de skulle ge sina barn så att barnen kunde förstå vad som skulle 

hända under behandlingen (La Montagne et al, 1999).  

 

Stress  

Även fast båda föräldrarna delade ansvaret och omhändertagandet av det cancersjuka barnet, 

så upplevde mödrar och fäder stressen olika. Mödrarna rapporterade högre nivåer av stress än 

fäderna (Svavarsdottir, 2005a; Yeh, 2002). Högre nivåer av fysisk stress relaterade till att 
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modern oftast var den som hade det primära ansvaret för omhändertagandet av det sjuka 

barnet. Modern var oftast den som stannade med barnet på sjukhuset. Mödrarna var tvungna 

att lära sig behandlingsrutiner, ta hand om medicinsk skötsel, transportera deras barn till 

kliniken och administrera läkemedel hemma, samtidigt som de skulle erbjuda sedvanliga 

hushållssysslor och uppfylla förpliktelser gentemot övriga familjemedlemmar (Yeh, 2002). 

Moderns medverkan i vården av barnet upplevdes ibland svårhanterligt. De nya rutinerna runt 

barnet med tuffa behandlingar, smärtsamma utredningar, munvård samt att få barnet att ta sin 

medicin, var enligt många mödrar en källa till att de mådde dåligt (Young, 2002). De sjuka 

barnens smärta var en stor källa till stress för föräldrarna. Det hände att föräldrar upplevde att 

deras barn höll tillbaka sin smärta och symtom för att undvika sjukhuset. Föräldrar kände 

också stress av att vänta in diagnos eller testresultat samt av att ha för lite tid för att fatta 

komplexa medicinska beslut (Patterson et al, 2004). 

 

De flesta mödrarna slutade sina arbeten eller tog tillfälligt ledigt för att ta hand om sina barn, 

detta gjorde att de konfronterades med svårigheterna mer direkt än fäderna. Fäderna återvände 

oftast till arbetet och hade mer möjlighet att fly från svårigheterna, även för korta perioder 

(Yeh, 2002). Modern fick göra många kompromisser i sin roll som mor åt sina barn, som 

maka och som yrkesarbetande. Att mödrarna tog det största ansvaret för omhändertagandet 

berodde ibland på barnets önskan. Barnet tolererade ibland ingen annan person. Modern hade 

oftast också själv en önskan om att få ta huvudansvaret. Trots det kunde modern stundtals 

uppleva en önskan om andrum. Om det sjuka barnet var tonåring var det ofta moderns egen 

önskan som gjorde att hon var där. Modern ansåg inte att barnet skulle behöva vara där själv, 

trots att tonåringen många gånger sa åt mamman att åka hem (Young, 2002). 

 

Det äktenskapliga samlivet upplevdes också olika mellan mödrar och fäder. Mödrarna var de 

som var minst nöjda med sitt äktenskap. De största svårigheterna rapporterades under de 

första 2 månaderna efter att barnet fått sin diagnos (Yeh, 2002). Ensamstående föräldrar 

upplevde en svårare situation där släktingar och vänner måste ställa upp i större utsträckning 

(Svavarsdottir, 2004; Goldbeck, 2002). De mödrar som var ensamstående hade ofta en 

konflikt med sina tidigare män eller så kände de inget stöd från dem. Dessa mödrar upplevde 

att de inte hade någon att luta sig emot i denna svåra situation. De kände sig väldigt ensamma 

(Patterson et al, 2004).   

 

Maktlöshet 
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Det svåraste med att ha barn med cancer var den maktlöshet föräldrarna kände när deras barn 

led (Young et al, 2002). Föräldrar till de sjuka barnen fick ibland ta det svåra beslutet att avstå 

från fortsatt behandling, detta grundade sig på sex olika kategorier;  

Mindre lidande, barnen var rädda för smärtan de medicinska behandlingarna kunde ge och 

blev upprörda före och under procedurerna. Önskan att få bättre och mindre smärtsamma 

behandlingar, föräldrarna lät sitt barn pröva alternativa behandlingar då de gav bättre hopp 

om tillfrisknande. Andra föräldrars upplevelser, påverkade föräldrarnas attityder mot 

behandlingarna genom att de lyssnade på vad andra hade hört, till exempel kunde det handla 

om ett barn som dött efter en behandling. Söka efter möjliga förklaringar till sjukdomen, 

alternativa förklaringar till sjukdomen såsom religiös tro hjälpte föräldrarna. Brist på empati 

från sjukvårdspersonal, föräldrarna upplevde att läkarna och sjuksköterskorna inte gav 

tillräcklig information om sjukdomen och behandlingarna. Missuppfattning av prognos, när 

barnen hade genomgått en behandling och symtomen försvann trodde föräldrarna att barnen 

redan var botade och friska igen (Yeh et al, 1999).  

 

Tiden efter 

De flesta familjer kunde identifiera både positiva och negativa aspekter av sjukdomen. När 

barnen blev bättre och flyttades från sjukhuset, upplevde många mödrar att deras barn inte 

längre var prioriterade (Young et al, 2002). Vissa föräldrar klagade på sjukvårdspersonalens 

(inte specialister) brist på kompetens och skicklighet. Vissa föräldrar berättade om försenad 

diagnos, eller dålig uppföljning efter utskrivning. Det fanns också klagomål på hur okänsligt 

vissa läkare kommunicerade med familjen (Patterson et al, 2004).  

 

Föräldrar till barn som hade överlevt cancern uttryckte att barnens cancer var den mest 

överväldigande upplevelsen i deras liv. Föräldrarna jämförde deras liv före och efter 

behandlingsperioden och gav uttryck åt några speciella förändringar, som inte var tillfälliga 

och till största delen negativa. Några få positiva förändringar fanns. De negativa förändringar 

var; förluster i olika former, förlusten av deras vanliga liv, tid som de kunde ha spenderat till 

annat och förlust av att känna glädje samt se det positiva i livet. Ytterligare kände föräldrarna 

förlust av sin lugna personlighet, de kände sig mer sårbara och upplevde oförmåga att hantera 

nya påfrestningar. Den sista formen av förlust handlade om äktenskapet. Sjukdomen ställde 

krav på deras förhållande och skapade ensamhet då de upplevde och hanterade situationen på 

olika sätt (Patterson et al, 2004; Van Dongen Melman, Van Zuuren, Verhulst, 1998; Wong, 

Chen, 2006). Förhållandet mellan föräldrarna sattes på prov och det var inte ovanligt med 
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skilsmässa (Young et al, 2002). Många föräldrar talade dock om att den gemensamma 

kampen mot sjukdomen gjort att hela familjen blivit starkare, att de mognat och lyssnade 

bättre på varandra. Detta var en av de positiva förändringarna (Patterson et al, 2004; Van 

Dongen Melman, Van Zuuren, Verhulst, 1998; Wong, Chen, 2006). Negativa förändringar 

som kom senare var att föräldrarna påmindes av sjukdomen bara av att barnet tog sin medicin, 

det fungerade som utlösare så att de inte kunde lägga sjukdomen bakom sig. Samt att barnet 

var botat men ändå inte samma friska barn och rädslan för återfall (Van Dongen Melman et al, 

1998). 

 

De sista positiva förändringarna som upplevdes av föräldrarna var att; deras syn på dem 

själva, barnen, livet och världen ändrades.  Föräldrarna planerade för framtiden på ett annat 

sätt än tidigare, de levde dag för dag då de upplevt at livet plötsligt kunde ta en annan väg. De 

hängde inte upp sig på små saker. Föräldrarna kände att de hade växt som människor och 

kände sig stolta över att ha klarat av denna svåra period med psykiska och sociala problem 

(Van Dongen Melman et al, 1998). Föräldrarna såg positiva förändringar hos sina barn och 

deras förhållande till barnet var mer tillfredställande. Nu var det viktigast att få vara 

tillsammans med barnet, och att barnet skulle få hälsan tillbaka. De flesta var optimistiska för 

framtiden, de såg fram emot att barnet skulle få återgå till ett normalt liv igen (Wong & Chen, 

2006).  

 

Hantering 

Föräldrar till barn med cancer upplevde en stark stress perioden direkt efter sjukdomsbeskedet 

och under den tid som barnet genomgick behandling. Reaktionerna inkluderade bland annat 

ångest, nedstämdhet och en känsla av brist på kontroll över vardagen och barnets uppfostran. 

Föräldrar som hade en problemfokuserad stresshantering hanterade stressen bättre. De som 

hade ett mer passivt sätt att möta stress tycktes vara mer utsatta. En bättre prognos för barnet 

var inte en faktor som automatiskt bidrog till lägre stress. Båda föräldrarna drabbades lika hårt 

av sitt barns sjukdom (Lindahl Norberg, Lindblad & Boman, 2004).  

Föräldrarna använde sig av en blandning av copingstrategier för att känslomässigt klara av att 

deras barn hade drabbats av cancer (Van Dongen Melman et al, 1998). 
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Emotionsfokuserad coping 

Många föräldrar hanterade situationen genom att kontrollera sina känslor (Patterson et al, 

2004). Förnekelse var ett vanligt gensvar. Föräldrarna kunde ha svårt att acceptera sanningen 

om sitt barns sjukdom. Detta var särskilt svårt när barnet var deras enda barn. De oroade sig 

för barnets framtid, för utgången av sjukdomen och för komplikationer som behandlingen 

kunde medföra (Wong & Chen, 2006). Det var lättare att leva och fokusera på dåtiden – hellre 

än att tänka på möjligheten att deras barn kunde dö. Föräldrar vars problem handlade om 

deras egen föräldraroll använde sig ofta av känslomässig fokuserad coping (La Montagne et 

al, 1999). Att undvika var en strategi som föräldrarna använde sig av för att inte bli 

känslomässigt påverkad. Detta gjordes genom att distansera sig ifrån problemen, ge sig själv 

instruktioner att tänka på andra saker som arbete eller fritid, sträva emot normalitet samt avstå 

från information om sjukdomen och dess följder. Trots deras svåra situation kunde många 

föräldrar hantera situationen genom att använda humor samt genom att fira små framgångar i 

behandlingen. Att gråta var också ett sätt att befria sig från känslor av oro och ledsamhet 

(Patterson et al, 2004).  

 

Som ett sätt att hantera svårigheterna och stressen använde sig föräldrarna av olika sätt att 

tänka på situationen för att känna mening. Det mest frekventa beteendet var att försöka vara 

positiv och att bibehålla hoppet, därefter kom att göra jämförelser med andras situationer. Att 

acceptera sitt barns sjukdom men rekonstruera den på ett sätt så den verkade mer gynnsam. 

Genom att jämföra sitt barns sjukdom med en annan cancer med sämre prognos, påminde 

föräldrarna om att de inte hade det värst (Patterson et al, 2004; Wong, Chen, 2006). Tron på 

Gud var en annan viktig faktor som beskrevs av vissa föräldrar (Patterson et al, 2004). Att 

göra logiska analyser av situationen samt att bryta ned stora problem till små, hjälpte 

föräldrarna att hitta någon mening med situationen (Wong & Chen, 2006). Familjeplanering 

kunde även ses som en strategi för att reparera emotionell skada. Vissa föräldrar kände inte 

någon skillnad i planeringen av antalet barn medan andra hade bestämt sig för att de inte 

skulle ha fler barn. De ansåg att det var helt omöjligt att ha ett till barn under 

behandlingsperioden för det sjuka barnet. En del mödrar valde till och med att sterilisera sig 

för att undvika stress, motgångar och olycka i framtiden. Föräldrar som valde att skaffa ett till 

barn några år efter sjukdomstiden kände att det nya barnet symboliserade en positiv 
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upplevelse för hela familjen. Mödrarna var dock oroliga för att inte kunna ta hand om och få 

samma starka relation med det nya barnet (Van Dongen Melman et al, 1998).  

 

 

Problemfokuserad coping 

Föräldrarna accepterade situationen och ansåg att inget annan än att ta i tu med verkligheten 

var möjligt. De kände ett stort engagemang för omvårdnaden av sitt barn och att ta hand om 

det sjuka barnet blev första prioritet i livet. I motsats användes istället en konfrontera strategi 

för att få grepp på de faktorer som påverkade föräldrarna mest så att dessa kunde lösas eller 

helt elimineras. Denna strategi användes framförallt när föräldrarna skulle stötta barnet, leta 

information om sjukdomen, tala med sjukvårdspersonal eller med andra föräldrar i liknande 

situationer, söka hjälp samt vid ett accepterande av sjukdomen (Van Dongen Melman et al, 

1998). För att bevara familjens integritet gjordes vissa förändringar i familjens roller (Wong 

& Chen, 2006).  Någon av föräldrarna kunde sluta arbeta eller så tog föräldrarna hjälp av 

någon som skötte hemmet, så att föräldrarna eller någon av föräldrarna kunde var med det 

sjuka barnet på sjukhuset (Wong & Chen, 2006). Vissa flyttade närmare sjukhuset (Patterson 

et al, 2004). 

 

Ytterligare ett sätt som föräldrarna använde sig av för att bemästra svårigheterna var att 

försöka bibehålla någon slags normalitet i familjelivet och uppmärksamma övriga 

familjemedlemmars behov, detta var något som starkt rekommenderades av läkarna, (Earle et 

al, 2006). Föräldrarna kände sig hjälpta av att försöka vara organiserade och att planera väl för 

vad som låg framför dem. En strategi som föräldrarna använde sig av var att inte förlora 

kontrollen över situationen, att inte bli överväldigade av negativa känslor. Hanteringssätten 

skiljde sig dock mellan familjerna. Vissa föräldrar gömde helt sina känslor för annars kunde 

det finnas en risk, om något smärtsamt kom upp, att de förlorade kontrollen. Andra pratade 

om barnet men undvek personliga oroligheter medan det fanns dom som både pratade om 

deras egna känslor och om själva barnet (Van Dongen Melman et al, 1998) För att få någon 

slags kontroll över situationen hade vissa föräldrar alltid en anteckningsbok med sig med 

detaljer gällande behandling, de använde även skrivandet som en metod för att sortera bort 

negativa känslor.  Föräldrarna fick också iklä sig rollen som försvarare åt sina barn, gentemot 

både sjukvården och skolan. De många aspekterna av behandling kunde skapa dilemman för 

föräldrarna. Skolan föreslog ibland privatlektioner för barnen under behandlingstiden och 
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föräldrarna kände att de fick kämpa för att deras barn skulle få komma till sin vanliga klass 

när helst de orkade (Patterson et al, 2004). 

 

Att aktivt söka information (utöver vad sjukvårdspersonal gav dem) om cancer var ett vanlig 

problemfokuserat sätt att hantera situationen (Patterson et al, 2004). Föräldrarna sökte 

information från varierande källor. Vissa undvek dock att ta reda på allt om sjukdomen då 

sanningen var mer skrämmande. Många föräldrar kände sig stressade av att informationen var 

viktigt för att de skulle kunna fatta bra beslut om deras barns vård. Den mesta informationen 

sökte föräldrarna från vårdpersonal. De sökte aktivt information även från Internet, böcker 

och vänner. Något som föräldrarna saknade var sjukvårdspersonal som kunde ha hjälpt dem 

med att söka information, till exempel genom att ge förslag på vilka sidor på Internet de 

kunde ha nytta av. Föräldrarna blev mer känsliga för nyheter från massmedia som relaterade 

till sitt barns sjukdom (Wong & Chen, 2006). Angående information om sjukdomen och 

behandlingen ansåg föräldrarna att det var viktigt att de fick den tidigt. Det var även 

betydelsefullt att de fick ta del av informationen flera gånger, då det var svårt att ta in allt på 

en gång. På grund av svårigheterna att ta in informationen vore det bra om denna även gavs 

skriftligt. Kommunikationen och informationen beskrevs oftast som positiv, trots att mödrarna 

ibland oroade sig för att irritera och störa personalen med för många frågor. Brister i 

kommunikationen som kunde få modern att känna sig nedvärderad eller hotad handlade ofta 

om att behandling satts in eller ändrats utan hennes vetskap (Young et al, 2002). 

 

Stresshanteringen påverkades i hög grad av hur stort stöd och hur stor förståelse föräldrarna 

upplevde att de fick från omgivningen. De föräldrar som upplevde ett starkt stöd klarade av 

påfrestningarna bättre än de föräldrar som saknade stöd och förståelse (Lindahl Norberg, 

Lindblad & Boman, 2005). Känslomässigt stöd ansågs väldigt viktigt för att hantera den svåra 

situationen. Föräldrarna sökte stödet från familjemedlemmar, vänner, hälsovårdspersonal och 

andra föräldrar med liknande erfarenheter på sjukhuset. De satte stort värde på det stöd som 

hälsovårdspersonal erbjöd familjerna (Wong & Chen, 2006). Om föräldrarna hade det jobbigt 

att motivera barnet att ta sin medicin eller behandling, och deras relation till varandra 

äventyrades, ansåg föräldrarna att det var värdefullt att någon i personalen, som barnet hade 

förtroende för, hjälpte till med stöd i denna situation (Patterson et al, 2004).  Något som 

föräldrarna dock tyckte att personalen kunde bli bättre på var att ge stöd via telefonsamtal 

eller genom att göra hembesök (Mitchell et al, 2006). Föräldrarna önskade även att hälso- och 

sjukvårdspersonal skulle visa familjen bättre förståelse. Partnern var en mycket viktig källa 
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för känslomässigt stöd och praktisk hjälp. Det hände dock att partnern var så upprörd av 

diagnosen och så oförmögen att acceptera situationen att denne inte kunde erbjuda effektiv 

hjälp (Patistea et al, 2000). Problem i äktenskapet kunde då uppstå, de fick inte en ”vi” känsla 

utan kände sig ensamma i kampen (Yeh, 2002). För att hantera den situationen skapade några 

föräldrar en ”fiende” som befann sig utanför äktenskapet och på så vis kämpade de istället 

tillsammans, inte emot varandra (Van Dongen Melman et al, 1998). Förhållandena till vänner 

och släktingar utnyttjades också av många för både handgriplig service och för att undgå oro. 

Vissa föräldrar reagerade dock med att avstå från att ta social kontakt med vänner och bekanta 

under tiden för diagnos. Föräldrar kände också sig hjälpta i sin egen situation när de gav stöd 

åt andra föräldrar (Patterson et al, 2004).  

 

Skillnader och likheter mellan mödrar och fäders copingstrategier 

Mödrar och fäder hanterade situationen på lite olika sätt. Mödrar visade och talade mer om 

sina känslor och sökte stöd hos omgivningen. Fäderna däremot, fokuserade mer på de 

praktiska arbetsuppgifterna. Föräldrar till barn med cancer var benägna att söka information 

samt att använda sig av försvarsmekanismer. Dessa föräldrar lyckades även i mindre 

utsträckning att upprätthålla psykologisk stabilitet. Mödrar rapporterade en mer frekvent och 

mer effektiv coping jämfört med fäder. Livskvaliteten skiljde sig dock inte mellan mödrar och 

fäder. Skillnader mellan mödrar och fäders sätt att hantera situationen var oberoende av 

diagnos (Goldbeck, 2001). 

 

Att sätta upp olika mål som föräldrarna hade att se framemot var ett sätt att hantera 

situationen för dem båda, men det kunde även leda till frustration när något som de inte hade 

väntat sig inträffade (Earle et al, 2006). Återfall i sjukdomen var väldigt svårt för föräldrarna 

att hantera, föräldrarna viste inte hur de skulle berätta det för det sjuka barnet (Yeh, 2002). 

Vilken inställning föräldrarna hade till barnets prognos efter fastställd diagnos, fungerade som 

ytterligare två specifika strategier; antingen hade de ett överlevnadsperspektiv eller ett som 

fokuserade på döden. Föräldrarna skapade som inre konflikter med sig själv, skulle de 

förbereda sig för att deras barn skulle överleva eller dö. Något som var påfallande direkt efter 

fastställd diagnos var att fler mödrar än fäder hade en stark tro på att deras barn skulle 

överleva. De flesta fäderna kände antingen inget hopp eller ett stort hopp till att deras barn 

skulle överleva. Flera föräldrar tog dock till sig överlevnadsperspektivet efter en lyckad 

behandling än under sjukdomstiden. Fler mödrar än fäder var oroliga för återfall. Fäder som 

ändrade perspektiv, från död till överlevnad, upplevde mindre oro för återfall. De som 
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konfronterade sig själv tidigt med det värsta fick en positiv upplevelse senare. Mödrarna 

kände redan från början modersinstinkten och tänkte ”Vem annars skall kämpa för barnet” 

(Van Dongen Melman et al, 1998). 

 

Föräldrarnas svåraste uppgift var enligt mödrarna att erbjuda känslomässigt stöd till det sjuka 

barnet och till övriga barn i familjen. De ansåg det svårt att koordinera, arrangera, organisera 

och hantera servicen hemma. Fäderna uppgav också att deras svåraste uppgift var att erbjuda 

känslomässigt stöd åt det sjuka barnet och övriga barn i hemmet samt att stödja sin partner. 

De upplevde det svårt att kombinera sitt arbete utanför hemmet med omhändertagandet av det 

sjuka barnet och allt som behövdes göras hemma (Svavarsdottir, 2005b). 

 

Diskussion 

Sammanfattande huvudresultat 
Resultatet beträffande frågeställningen om hur livssituationen för föräldrar vars barn drabbats 

av cancer, beskrevs av föräldrarna som att hamna i ett chocktillstånd. Föräldrarna upplevde en 

vånda att behöva se sitt sjuka barn lida. Sjukdomen drabbade familjen både gemensamt och 

individuellt. Rollerna inom familjen genomgick ofta förändringar. Modern övertog ofta det 

största ansvaret för det sjuka barnet och fadern skötte försörjningen. Olika barriärer som 

barnets sjukdom och behandling medförde gjorde det svårt att upprätthålla ett normalt 

familjeliv. Föräldrarnas privatliv och familjens förmåga till socialt umgänge försämrades ofta 

på grund av barnets sjukdom och behandling. Föräldrarna hade heller inte tid och ork att 

engagera sig som förut. Det bästa stödet fick familjen genom varandra och sjukdomen förde 

dem samman på ett annat sätt än tidigare. För att hantera situationen använde sig familjen av 

olika copingstrategier som kunde växla över tid. Ett bra samarbete med vårdpersonalen var 

mycket viktigt för familjen. 

 

Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att utifrån aktuell omvårdnadsforskning beskriva livssituationen för 

föräldrar vars barn drabbats av cancer. Litteraturstudiens resultat visade att hela familjen 

påverkades både emotionellt och socialt då ett barn insjuknade i en cancersjukdom. Då ett 

barn hotas på något sätt, väcks starka känslor och många personer blir upprörda, oroade samt 

engagerade i det sjuka barnet. Detta ställer i sin tur höga krav på den vårdpersonal som arbetar 
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med dessa utsatta familjer.  

 
Upplevelser 
Tiden innan barnen hade fått någon fastställd diagnos kämpade föräldrarna för att få reda på 

vad det var för fel på deras barn. För något var det som inte stämde och föräldrarna ville ha 

professionell hjälp, läkare som tog dem på allvar och gjorde en utredning fortast möjligt. Så 

var dock inte fallet för de flesta av föräldrarna utan den fastställda diagnosen fick de vänta på 

under lång tid (Dixon- Woods, Findlay, Young, Cox & Heney, 2001). Uppsatsförfattarna 

anser att detta är ett stort problem och att det inte skulle behöva finnas föräldrar som kände att 

de inte fick någon hjälp till sina barn. Föräldrar som ser att deras barn inte mår bra, vet att de 

har rätt. Det behöver för den skull inte alltid vara något allvarligt med barnen. Men att bli 

avvisad utan att ens få någon förklaring till barnens förändring accepteras inte av föräldrarna. 

Läkarna borde lyssna mer på föräldrarna och deras uppfattningar om barnen, när det trots allt 

är de som för det mesta känner sitt barn bättre än någon annan. Samt tänka mer på sitt 

förhållningssätt gentemot föräldrar och deras barn. 

 

Perioden efter att barnen fått sin diagnos, var en tid som föräldrarna upplevde som en ren 

katastrof, deras känslor varierade från att tycka att det var en lättnad att få veta vad det var 

som var fel till att lägga skulden på sig själva för att deras barn blivit sjukt (Ow, 2003; Young 

et al, 2002). I detta läge anser uppsatsförfattarna att det är mycket viktigt med stöd från 

sjukvårdspersonalen. Det är viktigt att det under hela sjukdomstiden finns tillgänglig personal 

som kan lyssna till både barn och föräldrar. Många gånger räcker det nog med att bara finnas 

till hands och visa ett intresse. Självklart borde lämpligt stöd från en professionell terapeut 

också erbjudas. 

 

Under behandlingstiden blev det sjuka barnet centrum för familjens vardagsliv, både under 

behandlingsperioder på sjukhus och i hemmet. Att försöka upprätthålla ett normalt liv 

upplevdes väldigt svårt. Tidigare inarbetade rutiner var tvungna att anpassas till den nya 

situationen (Young et al., 2002). Barnets sjukdom och behandling medförde att de sociala 

kontakterna utanför familjen begränsades, även tid och ork minskade detta utrymme (Earle et 

al, 2006). Föräldrarna fanns inte till hands för de friska syskonen på samma sätt som tidigare 

då de överbeskyddade det sjuka barnet (Earle et al; Young et al, 2002).  Uppsatsförfattarna 

anser att friska syskon till det cancersjuka barnet fick betala ett högt pris. Detta är något som 

vårdpersonal kan hjälpa till med. Det är betydelsefullt att personal låter föräldrarna få egen tid 
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med det friska syskonet.  

 

Rollerna inom familjerna förändrades, mödrarna var de som oftast övertog huvudansvaret för 

det sjuka barnet medan fadern var den som arbetade och fick ta ett större ansvar för 

hushållssysslorna (Svavarsdottir 2005 b; Goldbeck, 2002). Mödrar rapporterade högre nivåer 

av stress än fäderna (Svavarsdottir 2005a; Yeh 2002). Att modern var den som tog 

huvudansvaret för omvårdnaden av det sjuka barnet känns för uppsatsförfattarna ganska 

naturligt. Normen är fortfarande att kvinnan ska sköta barnen och att mannen har ett större 

ansvar för försörjningen. Andra skäl som kan tänkas ha betydelse, är de ekonomiska 

aspekterna. Många kvinnor arbetar deltid och ofta tjänar mannen mer än kvinnan. Av den 

anledningen blir det så att den som tjänar minst stannar hemma. Av de artiklar som använts i 

litteratur studien var det ingen som fokuserade på enbart fadern. Vid sökningen av litteratur 

till studien sågs heller inga artiklar med enbart fadern som fokus. Artiklar med modern fanns 

det däremot många av. Det är enligt uppsatsförfattarna viktigt att vårdpersonal är medvetna 

om dessa rollförändringar som sker inom familjen och att ha i åtanke vad det kan få för 

konsekvenser i det dagliga livet. Att stressen speglar de olika rollerna som mödrar och fäder 

har i familjen gör att uppsatsförfattarna ser innebörden av att modern behöver mycket stöd 

gällande vården och omhändertagandet av det sjuka barnet. Fadern behöver hjälp och förslag 

från vårdpersonal om hur han kan hjälpa och stödja sin partner.  

 

Det föräldrarna upplevde som allra svårast med att ha barn med cancer var känslan av 

maktlöshet när de såg sitt barn lida (Young et al, 2002). De tog ibland beslutet att avstå från 

mer behandling till sina barn. Beslutet grundades på olika faktorer som påverkade de 

föräldrarna men även barnen (Yeh et al, 1999) Uppsatsförfattarna anser att sjukvårdspersonal 

här har brustit i sin stödjande roll och inte har gett den adekvata information som föräldrarna 

behöver för att fatta sådana svåra beslut. Det enda föräldrarna vill är sina barns bästa men 

ibland grundar de sina beslut på fel uppfattningar. Beslut som kan få helt andra konsekvenser 

än vad som var tänkt.  

 

Tiden efter deras barns sjukdomstid kunde de flesta familjer identifiera både positiva och 

negativa aspekter av sjukdomen. De stora negativa förändringarna var förluster av olika slag, 

gällande livet, tiden, glädjen och sig själva. Förhållandet mellan föräldrarna ställdes också på 

prov, de gemensamma och individuella behoven pressas tillbaka. Trots detta talade många 

föräldrar om problemet som en positiv förändring i slutändan, kampen mot sjukdomen gjorde 
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att de och hela familjen kom varandra närmare samt att de fick en ökad samhörighet (Earle et 

al, 2006). Att ha många negativa känslor efter en så traumatisk livssituation tycker 

uppsatsförfattarna är fullt förståeligt. Förhoppningen är dock att det negativa bleknar med 

tiden och att föräldrarna börjar blicka framåt igen.  

 

Föräldrar till barn med cancer upplevde en stark stress perioden direkt efter sjukdomsbeskedet 

och under den tid som barnet genomgick behandling (Lindahl Norberg et al, 2004). Enligt 

uppsatsförfattarna är diagnosperioden en extremt stressfylld period för föräldrarna där de 

använder sig av försvarsmekanismer och basala överlevnadstaktiker för att hantera händelsen. 

Föräldrarna måste få hjälp med att hantera de intensiva känslorna, samtidigt som de gradvis 

får hjälp med att inse sanningen om barnets sjukdom. Det är viktigt att sjukvårdspersonal 

samverkar med föräldrarna och utvecklar en god kontakt som är baserat på ömsesidig 

förtroende, förståelse, medkänsla och tålamod.  

Hantering 
Föräldrar som bedömde att situationen inte gick att påverka hanterade situationen genom att 

styra de känslor som situationen väckt. Detta genom mentala ansträngningar som; förnekelse, 

humor, fira små framgångar samt att gråta (Patterson et al, 2004). Att vara positiv, bibehålla 

hoppet, göra jämförelser och att känna mening med det som händer samt att ha kontroll, 

hjälpte föräldrarna att hantera svårigheterna och stressen (Patterson et al 2004; Wong & Chen, 

2006). Detta bekräftar således Antonovskys teori om hur viktig det är att individen besitter en 

känsla av sammanhang (Antonovsky, 2005).  Enligt uppsatsförfattarna måste föräldrarna 

därför redan vid diagnosen få hjälp med att känna att det finns någon mening med det som 

händer.  I detta stadie, när föräldrarna är oförmögna att på egen hand hantera svårigheterna, så 

är det väldigt viktigt att sjuksköterskor känner till föräldrarnas stress och ger individanpassad 

information om sjukdomen och behandling. Detta för att hjälpa föräldrarna att känna kontroll 

och mening med situationen och det som händer.  

 

 När föräldrarna accepterat barnets sjukdom och därmed bedömt situationen som mottaglig 

för förändring började föräldrarna att använda sig av ett mer aktivt och målinriktat sätt att 

hantera svårigheterna. Föräldrarna prioriterade de sjuka barnen och gjorde förändringar i 

familjens roller för att på så sätt bevara integriteten (Wong & Chen, 2006) och normaliteten 

(Earle et al, 2006). De sökte aktivt information för att på så vis få kontroll över situationen 

och för att kunna fatta viktiga beslut gällande barnets behandling och vård. Detta stressade 
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dock många föräldrar (Patterson et al, 2004). Sjuksköterskan är den som har den mesta 

kontakten med föräldrarna på sjukhuset. I planeringen för omvårdnaden av föräldrarna vore 

det enligt uppsatsförfattarna önskvärt om föräldrarna fick vägledning för att uppfylla 

informationsbehovet. Det är dock viktigt att ha i åtanke att föräldrarna har många 

känslomässiga reaktioner gällande barnets diagnos som kan påverka deras förmåga att ta till 

sig information.  Information om barnets diagnos och behandlingsalternativ måste därför ges 

på ett klart och enkelt vis, gärna upprepade gånger och helst även skriftligt.  

Det känslomässiga stödet beskrev av föräldrarna som väldigt viktigt för att hantera situationen 

(Lindahl Norberg, 2005). Det största och viktigaste stödet var från partnern och från nära 

vänner. Många kände sig också hjälpta av att träffa andra föräldrar i liknande situation. De 

Grekiska föräldrarna avvek däremot helt från detta resultat. Dessa föräldrar sökte helst inte 

stöd hos likasinnade (Patistea et al, 2000).  Resultat från de olika studierna visar också att 

tidpunkten för när detta stöd är önskvärt kan varierar. Stödet från hälsovårdspersonal beskrevs 

som både bra och dåligt i de olika studierna. I studien av Wong & Chen, 2006 satte 

föräldrarna stort värde på det stöd som hälsovårdspersonalen erbjöd. Föräldrar i en annan 

studie ansåg däremot att personalen kunde ha varit bättre på att ge stödsamtal via telefon och 

hembesök (Mitchell et al, 2006).  

Skillnader och likheter mellan mödrar och fäders copingstrategier 
Mödrar och fäder hanterade den svåra situationen på lite olika sätt. Barnets sjukdom hade 

ändå samma verkan på båda föräldrarnas livskvalitet. Detta trots att modern var den som tog 

det största ansvaret för det sjuka barnet. Modern visade och talade mer om sina känslor och 

fäderna fokuserade mer på arbete och försörjning (Goldbeck, 2001). Att föräldrarna hanterar 

situationen på detta sätt kan enligt uppsatsförfattarna ha många olika förklaringar. Det kan 

som tidigare nämnts vara ekonomiska och praktiska orsaker till att fadern är den som står för 

markservicen och försörjningen. Det kan vara normer som styr valet. Det kan precis som 

resultatet i även vara barnets vilja, att just modern ska vara den som är med barnet på 

sjukhuset samt föräldrarnas önskan om att uppfylla barnets vilja (Young et al, 2002).  Det kan 

även handla om ett kontrollbehov från moderns sida, hon kanske inte vill släppa ifrån sig 

ansvaret. Från faderns perspektiv kan det vara ett sätt att distansera sig från problemet. Det 

finns många orsaker, och sjukvårdspersonal får nog acceptera att det är så. Det som skulle 

kunna göras är att försöka göra fadern mer delaktig i omvårdnaden av det sjuka barnet. Detta 

skulle förmodligen gynna både föräldrarna och det sjuka barnet.  
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Något som föräldrarna tyckte var väldigt svårt att hantera var återfall i sjukdomen, de visste 

inte hur de skulle berätta för det sjuka barnet (Yeh, 2002).  Uppsatsförfattarna anser att det är 

bäst att vara ärliga mot sina barn och inte undanhålla information, då barn ofta uppfattar mer 

än vi vuxna tror. De hör när föräldrar och personal pratar med varandra, och större barn kan 

på egenhand söka information i litteratur som kanske inte är lämplig.  

 

Många faktorer samverkar till hur familjen klarar av att hantera situationen. Beroende på 

familjens sammansättning, personligheter, tidigare erfarenheter, livsåskådning, tillgång till 

nära relationer och socialt stöd är familjerna olika rustade för att möta de påfrestningar som 

sjukdomstiden innebär (Cullberg, 2004). Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att respektera 

de sätt som olika familjer och olika familjemedlemmar använder. Ibland kan familjer eller 

enskilda familjemedlemmar dock tänkas behöva kort- eller långvarigt stöd för att finna 

konstruktiva vägar.  

Metoddiskussion 
Denna litteraturstudie grundade sig på vetenskapliga artiklar på engelska. För att så långt som 

möjligt undvika feltolkningar studerades och översattes artiklarna noggrant. Risken för 

missförstånd och tankar kring ett objektivt förhållningssätt i tolkningen av litteraturen har 

varit närvarande genom hela arbetet. Studien inleddes med litteratursökning. Då provsökning 

på ordet livssituation, inte gav så många träffar valde uppsatsförfattarna att komponera ihop 

ett antal olika kombinationer av sökord som täckte begreppet. Livssituation är ett begrepp 

som innefattar väldigt många aspekter men uppsatsförfattarna anser att alla de valda artiklarna 

delvis svarar på frågeställningarna. Självklart hade varje del av begreppet livssituation kunnat 

studeras var för sig, men då hade inte helheten för individen uppnåtts. Till en början 

bestämdes att childhood cancer skulle ingå i samtliga sökningar, men då inga artiklar från 

Sverige hittades gjordes även en sökning med orden children och cancer.  Risken finns 

naturligtvis att viktiga artiklar missats, dels genom de valda sökorden, men även på grund av 

det första urvalet, som gjordes genom att läsa titeln. Inklusionskriteriet att artiklarna skulle 

finnas tillgängliga gratis i fulltext kan ha påverkat resultatet. Sökningar gjordes inledningsvis 

i PubMed och CINAHL men där var större delen av artiklarna inte tillgängliga gratis i 

fulltext. Därför har de flesta artiklar sökts via databasen ELIN. Detta ser uppsatsförfattarna 

dock inte som någon svaghet då den innehåller artiklar i fulltext från ett antal olika databaser. 

Många av de artiklar som verkade intressanta i PubMed återkom när sökningar senare gjordes 

i ELIN. Sökningens begränsning på 10 år var nödvändig för att få ett fullgott resultat.  
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Samma artiklar kom ibland upp på olika sökkombinationer, detta ser uppsatsförfattarna som 

en kvittens för att artiklarna hade en god bredd. Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ 

ansats har använts i litteraturstudien. Granskningen av de artiklar som ligger till grund för 

denna systematiska litteraturstudie genomfördes med hjälp av modifierade granskningsmallar 

utformade enligt Willman & Stoltz (2002) och Forsberg & Wengström (2003). Dessa 

granskningsmallar var till stor hjälp vid granskningen av kvaliteten på de olika vetenskapliga 

artiklarna. Antalet deltagare i de olika studierna kan i en första anblick verka låg. Men det är 

viktigt att ha i åtanke att det inte är så många barn och ungdomar som drabbas av cancer varje 

år. Med tanke på detta anser inte uppsatsförfattarna det som någon svaghet i litteraturstudien. 

Artiklarna i litteraturstudien kommer från ett antal olika nationer och det är slående lika 

resultat i dem. Detta anser uppsatsförfattarna utgöra ett sanningsvärde i litteraturstudien.  

Arbetet har sedan bestått i att analysera och strukturera texten. Uppsatsförfattarna använde sig 

av Antonovskys teori om KASAM vid analyseringen då den ansågs vara en passande metod 

inom detta ämnesområde. Under analysen av litteraturen uppstod ibland problem med 

struktureringen av texten. Frågeställningen och de valda kategorierna var ibland så starkt 

förknippade med varandra. Uppsatsförfattarna är medvetna om att risken finns att vissa 

stycken kan kännas felplacerade. Uppsatsförfattarna är dock nöjda med strukturen.  

 

En svaghet i litteraturstudien är att de studier som ligger till grund för uppsatsen är så olika 

utformade. Detta har medfört att det har varit svårt att jämföra och analysera studierna med 

varandra.  Denna studies författare anser att innehållet i uppsatsen ger svar på frågeställningen 

och att syftet därmed uppnåtts.   

 

Klinisk betydelse 
Denna litteraturstudie gör aktuell forskning mer tillgänglig och kan fungera som en 

informationskälla för både drabbade och för vårdpersonal. Under litteratursökningen 

upptäcktes att det fanns väldigt få böcker i ämnet omvårdnad av barn med cancer. De böcker 

som fanns tillgängliga var antingen medicinskt inriktade eller så var det självbiografier från 

framför allt USA. Dessa biografier är självklart givande att ta del av men dessa stämmer inte 

alltid överens med svenska förhållanden. Dessa ger heller ingen helhetssyn på hur sjukdomen 

påverkar föräldrarna.  Denna litteraturstudie ger på ett överskådligt sätt läsaren en uppfattning 

om hur drabbade föräldrars livssituation sett ut under sjukdomstiden. Den kan ge 
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vårdpersonal ökad kunskap och förståelse, så att de kan ge ett adekvat bemötande, samt 

möjlighet till att tillgodose de omvårdnadsproblem som uppstår. Den kan även tillgodose 

föräldrars önskemål om att ta del av erfarenheter från andra som varit i samma situation.   

 

Framtida studier 
Uppsatsförfattarna anser att ytterligare studier behövs inom detta område och framförallt 

fädernas subjektiva upplevelse av sin situation. Forskning kring detta område är värdefullt för 

både de drabbade och för vårdpersonal. 
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