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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Nästan dagligen drabbas ett barn i Sverige av cancer. Barncancer kan vara 

en långvarig process som involverar hela familjen. Föräldrarna är barnets trygghet och 

är vanligtvis delaktiga i barnets vård. Cancerdiagnosen orsakar påfrestande känslor hos 

föräldrarna, då kan föräldrarna på olika sätt hantera och anpassa sig till den förändrade 

livssituationen.   

 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till ett 

cancersjukt barn hanterar/hanterade livssituationen under sjukdomstiden. Samt att 

beskriva undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. 

 

Metod: En deskriptiv litteraturstudie som grundar sig på tolv vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ ansats som erhölls genom sökningar i databaserna Cinahl och PubMed.     

 

Huvudresultat: Genomgående i resultatet sågs copingstrategier vara effektiva. I 

resultatet framkom copingstrategier som (1) stöd vilket föräldrarna inhämtade från 

religion, andra i liknande livssituation och omgivningen. (2) Upplevelse av kontroll, 

som föräldrarna åstadkom genom information, rutiner och planering. (3) Förändrat 

tankesätt och känslor, genom att bibehålla hoppet, tänka positivt, vara optimistisk, ha ett 

undvikande beteende och utföra distraherande aktiviteter. Majoriteten av deltagarna i 

inkluderade artiklar var kvinnor. Åldern varierade mellan 20-60 år. Två av artiklarna var 

genomförda i Sverige och resterande i andra länder. 

 

Slutsats: Copingstrategier sågs vara ett effektivt sätt för föräldrarna att klara av den 

svåra tid som de infann sig i. Tre övergripande copingstrategier uppmärksammades vara 

behjälpliga för föräldrarna, stöd, förändrat tankesätt och känslor samt upplevelse av 

kontroll. Genom att hälso- och sjukvårdpersonal får förståelse för hanteringen hos 

föräldrarna och bidrar eller stärker copingstrategier kan de arbeta mot att främja hälsa 

och välbefinnande bland föräldrarna.  
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Abstract 

 

Background: Almost on a daily basis a child gets affected by cancer in Sweden. 

Childhood cancer can be a long process involving the whole family. The parents are the 

child’s safety and are usually involved in the care of the child. The cancer diagnosis 

causes demanding emotions among the parents, and that is when they can institute 

different ways to manage and adapt to change of living. 

 

Aim: The aim of the present study was to describe how parents to children diagnosed 

with cancer handle the life situation during the period of illness. Also to describe the 

included articles study sample. 

 

Method: A descriptive literature study based on twelve scientific articles with a 

qualitative approach, obtained through searches of the databases Cinahl and Pubmed. 

 

Main results: Throughout the result, coping strategies were seen to be effective. The 

result showed coping strategies as (1) support which parents obtain from religion, others 

in similar situation and people in the surrounding. (2) Experience of control, which 

parents achieved through information, routine and planning. (3) Changing the emotions 

and way of thinking, by maintaining hope, positive thinking, being optimistic, having an 

avoidance behavior and performing distracting activities. A majority of the participants 

in the included articles were women. Ranged in age from 20 to 60 years. Two of the 

articles were from Sweden and the remaining from other countries.  

 

Conclusion: Coping strategies were seen to be effective ways for the parents to cope 

with the difficult time they appeared in. Three general observed coping strategies were 

accommodating for the parents; support, changed emotions and way of thinking and 

experiences of control. By gaining an understanding of the management method of the 

parents and contribute and strengthen coping strategies, the health professionals can 

work to promote health and well-being among the parents. 
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1. INTRODUKTION 
1.1 Cancer 

Förekomsten av cancer har ökat de senaste fyra åren och det beräknats att var tredje 

människa i Sverige någon gång under sitt liv kommer drabbas av cancer. Trots detta har 

det visat sig att dödligheten i cancer minskat, vilket kan förklaras av att cancerdiagnosen 

upptäcks tidigare och att behandling av cancer har utvecklats (Folkhälsomyndigheten 

2014). 

Celler som utgör kroppens vävnader bryts ständigt ned, avlägsnas och sedan 

bildas nya celler. Denna process regleras av cellens DNA-molekyl. Om det då sker en 

förändring i cellens DNA, kan cellen i de flesta fall reparera skadan. Om denna funktion 

inte fungerar och cellen inte tar död på sig själv kommer cellen fortsättningsvis ha ett 

DNA-fel, cellen delar sig ohämmat och i området där cellen finns kan cancer utvecklas. 

I många fall har cancer en förmåga att sprida sig vidare till andra organ och det benämns 

då för metastaser (Ericson & Ericson 2012).  

 

1.2 Barncancer 

Ungefär varje dag får ett barn i Sverige en cancerdiagnos (Barncancerfonden 2016a). 

Barncancerdiagnoser delas in i kategorierna: leukemi, hjärntumör och andra solida 

tumörer (Björk 2015). Behandling pågår varierande lång tid beroende på vilken 

cancerdiagnos, men kan fortgå från månader till flera år (Barncancerfonden 2016b). 

Cancersjukdomen och behandlingen påverkar barnets hälsa och vardagliga liv. 

De vanligaste biverkningarna i samband med att behandling påbörjats är smärta, 

ätsvårigheter och avföringsproblematik (Darcy, Björk, Knutsson, Granlund & Enskär 

2016). Cancerbehandling för barn är oftast en lång och krävande process som inte 

enbart är en svår period för det cancersjuka barnet. Även föräldrar, syskon och andra i 

omgivningen påverkas (Björk 2015). 

 

1.3 Barns hantering av sin cancerdiagnos 

Copingstrategier som hjälper barn att hantera stress som cancerdiagnosen medför är att 

söka stöd från andra, hitta metoder för avkoppling samt uttrycka sina känslor. Barn 

använder sig även av undvikande copingstrategier och det vanligaste är att använda sig 

utav distraktion (Hildenbrand, Clawson, Alderfer & Marsac 2011). Något som 

underlättar barns hantering av situationen är när vårdpersonal lyssnar på dem, ger dem 

omsorg, tydliggör saker och är tillmötesgående (Soanes, Hargrave, Smith & Gibson 

2009). Barn som genomgår strålbehandling upplever att underhållning och roliga 



 

2 

 

aktiviteter är till hjälp för att hantera biverkningar som strålbehandling medför. Att ha 

med sig privata spel och leksaker till sjukhuset hjälper till att normalisera 

sjukhusmiljön. Under sjukhusvistelser använder äldre barn internet för att kommunicera 

och hålla kontakt med personer utanför sjukhuset. För att ha kraft att genomgå 

påfrestande behandlingar som strålbehandling använder barn sig av hopp. Det är även 

ett sätt att bemästra motgångar och minska känslor av rädsla. Några barn förlitar sig på 

att deras religion hjälper dem att gå igenom behandlingar (Sposito et al. 2015). Barn 

som får ett återfall tillämpar positivt tänkande (Grootenhuis & Last 2001).  

 

1.4 Föräldrars betydelse för barnet 

Föräldrar är barns trygghet och det blir viktigt för barn att ha sina föräldrar i närheten 

när de ställs inför nya och främmande upplevelser som besök inom hälso- och 

sjukvården. I Sverige är föräldrar huvudsakligen med barnet under hela vårdtiden 

(Enskär & Golsäter 2014). Föräldrar är i många fall delaktiga i vården och behöver 

därför stöd, vägledning och information (Haugland 2003). Föräldrar har stor betydelse 

för det sjuka barnet, genom att föräldrar känner tillit till vårdpersonalen kan det leda till 

att barnet blir lugn inför behandling och andra situationer (Coyne, Amory, Gibson & 

Kiernan 2015). 

 

1.5 Föräldrars upplevelser vid och efter att deras barn fått ett cancerbesked 

Cancerbesked kan komma som en chock, då det är en plötslig händelse (Flury, Caflisch, 

Ullman-Bremi & Spichiger 2011). Chocken kan orsaka att det svåra beskedet inte tas 

emot och förstås av föräldrar. Vetskapen om att deras barn drabbats av cancer 

framkallar känslor som rädsla, förtvivlan, oro och överväldigande (Gibbins, Steinhardt 

& Beinart 2012). En känsla av att hela livet raserats infinner sig (Björk, Wiebe & 

Hallström 2005). 

Efter cancerbeskedet förändras hela livet och säkerheten som tidigare funnits 

försvinner då föräldrarna ställs inför en ny livssituation. De har inte längre någon 

kontroll över livssituationen och upplevelser av hjälplöshet kan uppstå (Björk, Wiebe & 

Hallström 2005). Det vardagliga livet förändras och det krävs mycket från föräldrarna 

då de måste upprätthålla vardagen samtidigt som de ska vårda ett sjukt barn (Hansson, 

Kjaaergard, Schmiegelow & Hallström 2012). Psykologisk utmattning, stress, kognitiva 

symtom och sömnbesvär orsakas av påfrestningar som cancerdiagnosen medför 

(Norberg & Steneby 2009). Vardagen präglas av ovisshet om barnet kommer överleva 

(Björk, Wiebe & Hallström 2005). I samband med cancerbeskedet förlorar föräldrarna 
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framtidstro (McGrath 2002). Få föräldrar upplever sig bli rekommenderade olika 

copingstrategier av hälso- och sjukvårdpersonal för att kunna hantera sin livssituation 

(Zaza, Sellick & Hillier 2005).  

 

1.6 Sjuksköterskans vårdanderoll gentemot föräldrar till ett sjukt barn 

Sjuksköterskan bör bemöta både den cancersjuka patienten och dess familj med respekt, 

empati och mod (Lorentsen & Grov 2011). Sjuksköterskan ska se till att hela familjen är 

i fokus (Lundqvist 2015). Detta kan göras genom att även se till att föräldrarnas behov 

blir tillfredställda. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att vara lyhörd på de behov 

som föräldrarna framför men även behov som är otydliga eller inte uttalas alls 

(Hallström 2015). En viktig uppgift sjuksköterskan har är att stärka föräldrars 

delaktighet i barnets vård (Lundqvist 2015). Då föräldrarna ska utföra omvårdnad som 

vårdpersonal brukar göra är det sjuksköterskans ansvar att föräldrarna får den kunskap 

de behöver för att känna sig trygga med det (Hallström 2015). Samt stärka föräldrarnas 

tillit till den egna kompetensen och förmågan att lösa problem. Sjuksköterskan bör se 

till att ge individuellt anpassat stöd utifrån den enskilda situationen (Lundqvist 2015). 

Sjuksköterskans förhållningssätt ska främja en god kommunikation och ett samarbete 

med föräldrarna (Hallström 2015). Sjuksköterskan ska visa tillgänglighet, som innebär 

att föräldrarna ständigt har kännedom om vart de kan vända sig med frågor oavsett tid 

på dygnet (Enskär 1999). 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Med föräldrar menas barnets vårdnadshavare vilka ansvarar för att ge barnet tillsyn, se 

till att barnets behov blir tillfredsställda och att barnet får utbildning samt underhåll 

(SFS, 1949: 381, kap. 6, 2§). Barn inkluderar alla människor under 18 år 

(Barnkonventionen). Hantera innebär att bemästra olika händelser människan ställs 

inför med hjälp av resurser som finns tillgängliga (Brattberg 2008). Den egna 

definitionen av Livssituation i föreliggande litteraturstudie är livet människan befinner 

sig i för närvarande. Sjukdomstid är från diagnos till avslutad behandling 

(Barncancerfonden 2016c). 

 

1.8 Teoretisk referensram: Coping  

Begreppet coping innebär krafter och ansträngningar en person tillämpar för att 

bemästra eller finna sig i en stressfylld situation. Coping kan reducera inre och yttre 
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krav som ställs på personen. Samt finna lösning på konflikter mellan inre och yttre krav. 

Det finns inre och yttre copingresurser (Lazarus & Folkman 1984). 

Copingprocessen påbörjas när personen blir medveten om den förändrade 

omständigheten (Lazarus & Folkman 1984). När en människa ställs inför en kris som 

utgör psykologisk stress kan coping användas för att hantera situationen. Det handlar 

om att förändra inre stress som tankar och reaktioner inom människan och yttre stress 

som är omgivningen. När förhållandet inte går att förändra, krävs anpassning för att 

uppnå bättre hälsa. Om en människa använder positiv coping kan det leda till 

anpassning av de omständigheter som personen ställs inför. Copingstrategier varierar 

mellan människor och kan även variera över tid hos samma person. Genus, ålder, tro, 

utbildning, intellektuellförmåga, självförtroende, om personen tillämpat coping i 

tidigare sammanhang har inverkan på valet av copingstrategi (Brattberg 2008). Valet av 

copingstrategi selekteras utefter förmåga att påverka det människan ställs inför (Lazarus 

& Folkman 1984).   

Det finns tre centrala copingstrategier: Problemfokuserad coping, där 

problemet aktivt försöker lösas av individen med hjälp av alternativa lösningar som 

vägs mot varandra med hänseende av för och nackdelar. Emotionsfokuserad coping 

används om inte problemet går att lösa, då sker en förändring av de egna inre känslorna 

(Lazarus & Folkman 1984).  Meningsskapande coping, då individen försöker se mening 

i situationen (Harris-Kalfoss 2011). Exempel på copingstrategier är att inhämta stöd, 

tillämpa sin religion, utföra aktiviteter (Zaza, Sellick & Hillier 2005) samt att besitta en 

positiv inställning som att behålla hoppet (Lazarus & Folkman 1984). Enligt Lazarus & 

Folkman (1984) fungerar ingen copingstrategi bättre än någon annan. Hur väl en 

copingstrategi lämpar sig bestäms av vilka effekter copingstrategin har vid ett särskilt 

tillfälle och vilka konsekvenser den för med sig på lång sikt. När en copingprocess 

upplevs effektiv ökar människans tillit till sig själv och bidrar till att människan får ökad 

förmåga att lösa och bekämpa framtida kriser (Brattberg 2008). 

 

1.9 Problemformulering 

Cancer är idag ett ökande problem men prognosen har förbättrats. Ett barn om dagen 

insjuknar i cancer, detta är en påfrestande händelse för barnet och dess familj. Att vara 

föräldrar till ett barn som får en cancerdiagnos kan upplevas chockerande. Barncancer 

är en händelse som har stor inverkan på livet hos föräldrarna och präglas av ovisshet 

över framtiden. För att hantera livssituationen kan olika copingstrategier tillämpas. 
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Tidigare forskning visar brister hos hälso- och sjukvårdspersonal angående 

rekommendation av olika copingstrategier till föräldrar vars barn har en cancerdiagnos. 

En litteratursammanställning inom valt område önskar ge ökad förståelse hos den 

allmänna sjuksköterskan om föräldrars hantering av livssituationen. Samt underlätta för 

sjuksköterskan att identifiera copingstrategier, stötta valet av och ge förslag på 

copingstrategier som visat sig fungera för andra föräldrar i liknande livssituationer. 

 

1.10 Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur föräldrar till ett cancersjukt 

barn hanterar/hanterade livssituationen under sjukdomstiden. Samt att beskriva 

undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna. 

 

1. Hur hanterar föräldrar till ett cancersjukt barn livssituationen under 

sjukdomstiden? 

2. Vilken är undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna? 

 

2. METOD 
2.1 Design 

Litteraturstudie med deskriptiv design. Deskriptiv design kan användas för att 

observera, beskriva och förklara hur situationer sker i sitt sanna sammanhang (Polit & 

Beck 2016).   

 

2.2 Sökstrategi/Sökord 

Vetenskapliga artiklar har sökts genom vetenskapliga databaserna PubMed och Cinahl, 

som är fokuserade på omvårdnadsforskning (Polit & Beck 2016). Sökord som användes 

i PubMed var: “Parents” (MeSH) och “parents” (Trunkering) som kombinerades med 

“coping”, “childhood”, ”cancer”, ”experience”, ”childhood cancer” och ”neoplasms” i 

fritext. Sökord som användes i Cinahl var: ”Parents” (Cinahlheadings) och “Parent” 

(Trunkering), dessa sökord kombinerades med “coping”, “childhood cancer” och 

“adaptation, psychological” i fritext.  

För att få sökordet ”parents” med olika ändelser använde författarna sig av 

trunkering. Trunkering används för att utöka en sökterm, så att sökning görs med 

söktermens olika ändelser. Databasens ämnesordlista bör användas för att kontrollera att 

användning av rätt sökord sker (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). MeSH-termer är 

ett sätt att söka på olika synonymer med samma innebörd (Polit & Beck 2016). 
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Ämnesord bör kombineras med ord i fritext, detta för att inte gå miste om relevanta 

artiklar. Neoplasms är ett vanligt benämningsord för cancer i många databaser 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). I PubMed användes ordet neoplasms istället för 

cancer vid en sökning. Detta för att säkerställa att artiklar som svarade på syftet inte 

exkluderades. Sökorden kombinerades med booleanska söktermen AND för att 

tydliggöra samt få en mer avgränsad sökning. Booleanska sökoperatorn AND är ett sätt 

att reducera sökträffar och ger en mer inriktad sökning på det valda ämnet (Polit & Beck 

2016).   

En begränsning var att artiklarna påträffades genom Högskolan i Gävles 

biblioteksresurser. Begränsningar som användes i databaserna var tio år och engelska. 

Medan peer-reviewed användes som ytterligare begränsning i databasen Cinahl men 

inte i PubMed där denna valmöjlighet inte fanns tillgänglig. Valda begränsningar 

användes för att reducera antalet träffar på varje sökkombination och för att få tillgång 

till aktuell forskning samt endast artiklar som är vetenskapligt granskade.   

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

 

Databas Limits Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Valda källor 

(exkl. 

dubbletter)  

PUBMED 10 år, engelska 
2016-09-01 

Parents(MeSH)AND 
coping(fritext) AND 
childhood(fritext)AND 
Cancer(fritext) 

73 23 6 

PUBMED 10 år, engelska 
2016-09-05 

Parents* AND 
childhood 
cancer(fritext) AND 
experience(fritext) 

105 7 1 

PUBMED 10 år, engelska 
2016-09-05 

Parents(MeSH) AND 
neoplasms(fritext) 
AND 
experience(fritext) 

201 4 1 

PUBMED 10 år, engelska 
2016-09-05 

Parents(fritext) AND 
coping(fritext) AND 
childhood(fritext) 
AND cancer(fritext) 

103 3 1 

CINAHL 10 år, engelska, 
peer-reviewed  
2016-09-01 

Parents(cinahlheadings
) AND coping(fritext) 
AND childhood 
cancer(fritext) 

65 11 2 

CINAHL 10 år, engelska, 
peer-reviewed 
2016- 09-05 

Parent* AND 
Childhood 
cancer(fritext) AND 

38 2 1 
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adaptation, 
psychological(fritex) 

  Totalt: 585 50 12 

* trunkering 
 

2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier och exklusionskriterier används för att bestämma vad som ska ingå 

eller utelämnas i studier (Polit & Beck 2016). Inklusionskriterier var empiriska studier 

som svarade på syftet. Studierna skulle beröra föräldrar till barn som har eller har haft 

en cancerdiagnos, alternativt avlidit i sjukdomen och som berättar om hanteringen under 

sjukdomstiden. Barnet till föräldrarna skulle vara 18 år eller yngre. Exklusionskriterier 

var att barnet inte skulle vara i ett palliativt skede. Även artiklar med kvantitativ ansats 

samt artiklar som krävde avgift för att läsas exkluderades. 

 

2.4 Urvalsprocessen 

Totalt påträffades 585 artiklar vid databassökningarna. Efter titelgranskning 

exkluderades 535 artiklar på grund av att titlarna inte motsvarade föreliggande 

litteraturstudies syfte, frågeställningar eller inte överensstämde med fastställda 

inklusions- eller exklusionskriterier. Dubbletter valdes bort för att inte samma artiklar 

skulle granskas igen. Därefter kvarstod 50 artiklar, dessa artiklars abstrakt granskades 

avseende relevans för denna studie. Ytterligare 38 artiklar förkastades då tre var 

reviewartiklar, två artiklar saknade vetenskaplig uppbyggnad, tolv svarade inte på 

syftet, 17 artiklar var kvantitativa och fyra artiklar var inte tillgängliga i fulltext. De tolv 

återstående kvalitativa artiklarna inkluderades i föreliggande litteraturstudies resultat. 

En av valda artiklar involverade föräldrar till barn som var 19 år, men den inkluderades 

ändå efter granskning av artikelns resultat. Artiklar som sökts måste analyseras, det 

första steget är att se om artikeln är åtkomlig och andra steget är att se om den är 

relevant vilket kan göras genom att läsa titel och abstrakt (Polit & Beck 2016). 

 



 

8 

 

 

Figur 1. Urvalsprocessen flödesschema 

 

2.5 Dataanalys 

Efter genomförd urvalsprocess kvarstod tolv artiklar som utgör föreliggande 

litteraturstudies resultat. Dessa artiklar skrevs ut i pappersformat för att få bättre 

överblick över dess innehåll. Artiklarna granskades noggrant individuellt av båda 

författarna för att förhålla sig objektiva och skapa en egen uppfattning av artiklarnas 

innehåll. Extra fokus var på artiklarnas metod och resultatdel. Det innehåll i artiklarna 

som svarade på den första frågeställningen färgmarkerades med en färg och det som 

svarade på den andra frågeställningen färgmarkerades med en annan färg. Artiklarna 

lästes upprepade gånger för att få en helhetsförståelse för innebörden i vardera artikel. 

Därefter fördes en gemensam diskussion om artiklarnas innehåll samt om vad som 

svarade på föreliggande litteraturstudies syfte. 

Tabell 2 bilaga 1 fylldes i med inkluderade artiklars författare, år, land, titel, 

design/ansats, datainsamlingsmetod och dataanalys. Tabell 3 bilaga 2 fylldes i med 

artiklarnas författare, syfte och resultat. Detta gav en översikt över de valda artiklarna 

inför utarbetning av resultatdelen. En post-it lapp sattes i kanten på vardera artikel där 

det stod vad artiklarna innehöll. Därefter lades artiklar med samstämmigt innehåll i 

samma hög, detta för att urskilja likheter och skillnader. Utifrån det påbörjades 

skrivande av resultatdelen i denna litteraturstudie. Huvudrubriker och underrubriker 

utvecklades för frågeställning ett genom att se gemensamma nyckelord och mönster. 

Med hjälp av tabell 2 bilaga 1 sammanställdes svar på frågeställning två i föreliggande 

litteraturstudies resultatdel. Analys ämnar att ge ökad förståelse för det insamlade 

materialet då det kan ses i en ny helhet (Olsson & Sörensen 2011). 

 

Totalt 
antalträffar: 585

Bortfall efter 
titelgranskning: 

535
Antal kvar: 50

Bortfall efter 
granskning av 

abstrakt: 38
Antal kvar: 12
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

För att resultatet inte skulle falsifieras förhöll sig författarna professionella genom att 

inte inkludera eller exkludera artiklar baserat på egna värderingar och uppfattningar om 

ämnet. Artiklarnas innehåll analyserades och tolkades av båda författarna för att 

minimera risken för misstolkning och fabricering. Korrekt referenshantering och 

omskrivning av de utvalda delarna i artiklarnas resultat eftersträvades för att inte 

plagiera. Falsifiera, fabricera och plagiera räknas som tjänstefel inom forskningen (Polit 

& Beck 2016). Det framkom att elva av de inkluderade artiklarna var etiskt godkända.  

 

3. RESULTAT 
Resultatet baserades på tolv kvalitativa artiklar och redogjordes i löpande text genom 

fyra huvudrubriker med tillhörande underrubriker: (1) Stöd: Religion som stöd, Stöd 

av andra i liknande livssituation, Stöd från omgivningen. (2) Förändrat tankesätt och 

känslor: Hopp, Optimism och Positiva attityder, Undvikande attityd, Aktiviteter som 

distraktion. (3) Upplevelse av kontroll: Information, Planering och rutiner. (4) 

Undersökningsgrupp: Antal deltagare, Ålder, Könsfördelning, Geografisk utbredning, 

Civilstatus, Religion (Figur 2).  

 

Figur 2. Presentation av huvudrubriker samt underrubriker 

 

3.1 Stöd 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur 
föräldrar till ett cancersjukt barn hanterar/hanterade 

livssituationen under sjukdomstiden. Samt att beskriva 
undersökningsgruppen i de inkluderade artiklarna 

Stöd

- Rel igion som 
stöd

- Stöd från andra 
i liknande 
livssituation

- Stöd från 
omgivningen

Förändrat 
tankesätt eller 

känslor

- Hopp, 
Optimism och 
positiva 
attityder

- Undvikande 
attityd

- Aktiviteter 
som distraktion

Upplevelse 
av kontroll

- Information

- Planering och 
rutiner

Undersöknings
-grupp

- Anta l  
deltagare

- Ålder

-Könsfördelning

- Geografisk 
utbredning

- Civi l status

- Rel igion
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3.1.1 Religion som stöd  

Religion var en effektiv copingstrategi hos föräldrarna som framkom i majoriteten av 

inkluderade artiklar (Banerjee et al. 2011; Johns et al. 2009; Miedema, Hamilton, 

Fortin, Easley & Matthews 2010; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 

2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Flertalet deltagare i studierna fann tröst 

och mening i religionen (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Johns et al. 

2009; Miedema et al. 2010; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Somliga återtog sin ursprungliga religion, 

medan andra valde att anta en ny religion eller bli mer andlig (Nicholas et al. 2009).  

Deltagarna utförde böner och läste religiösa texter i hopp om att cancern skulle 

botas (Banarjee et al. 2011; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Föräldrar förlitade 

sig på att barnen skulle bli friska med hjälp av Gud (Banarjee et al. 2011). En fader 

berättade att tron fick honom att fortsätta kämpa (Brody & Simmons 2007). I en annan 

studie framkom det att tron var ett sätt att hantera svårigheter och frustration som 

orsakades av cancerdiagnosen (Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Andra riktade sin 

ilska och anklagade Gud för att deras barn drabbats av cancer (Johns et al. 2009). 

 

3.1.2 Stöd från andra i liknande livssituation 

Att träffa andra med liknande erfarenheter hjälpte föräldrarna hantera livssituationen 

(Banerjee et al. 2011; Huang, Mu & Chiou 2008; Johns et al. 2009; Miedema et al. 

2010; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012;). Föräldrarna delade erfarenheter med 

varandra och gav råd gällande omvårdnadsuppgifter. De gav varandra stöd och 

uppmuntran (Banerjee et al. 201; Johns et al. 2009; Miedema et al. 2010). Detta hjälpte 

föräldrarna att komma till insikt om att det fanns andra familjer i liknande livssituation. 

Föräldrarna upplevde att det ingav hopp att höra om barn som blivit friska samt 

genomgått lika behandling och blivit bättre (Banerjee et al. 2011).  

 

3.1.3 Stöd från omgivningen 

Stöd från omgivningen hjälpte föräldrarna hantera livssituationen (Brody & Simmons 

2007; Huang, Mu & Chiou 2008; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 

2011; Shortman, Beringer, Malson, Lowis & Sharples 2012; Ångström-Brännström et 

al. 2015). Föräldrarna upplevde sig få stöd genom att dela känslor med släktingar och 

vänner vilket minskade känsla av ensamhet (Huang, Mu & Chiou 2008). I en studie 
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uppfattade fäder att stöd från andra förhindrade att de isolerade sig samt minskade 

känslor av förtvivlan (Nicholas et al. 2009).  

Det var till hjälp att tala med maka, familj, vänner, rådgivare, vårdgivare eller en 

främling. Dem hjälpte fäderna att identifiera fördelar med att fortsätta kämpa, finna 

resurser och att gå vidare (Nicholas et al. 2009). Föräldrarna fick även stöd från lärare 

och socialarbetare (Ångström-Brännström et al. 2015). Ett antal föräldrar upplevde att 

arbetsplatsen gav paus från verkligheten och tid att återhämta sig (Schweitzer, Griffiths 

& Yates 2012). Föräldrar beskrev att stöd från varandra i familjen var väsentligt när stor 

del av tiden gick åt till att befinna sig på sjukhus (Ångström-Brännström et al. 2015). 

De beskrev det praktiska stöd de fick av släkt och familj (Brody & Simmons 2007; 

Shortman et al. 2012, Ångström-Brännström et al. 2015) som barnpassning, transport 

och hjälp med ekonomi (Shortman et al. 2012; Ångström-Brännström et al. 2015). 

Kyrkan bidrog med måltider och emotionellt stöd fick de genom uppmuntran och böner. 

Den professionalism och kompetens som vårdpersonalen uppvisade gav stöd och var 

avgörande för deras hantering (Brody & Simmons 2007). Föräldrarna kände lättnad 

över att de kunde lämna beslutsfattande och problemlösningar till vårdpersonalen när 

styrkan inte fanns (Ångström-Brännström et al. 2015).  

 

3.2 Förändrat tankesätt eller känslor 

 

3.2.1 Hopp, Optimism och Positiva attityder 

Det framgick att upprätthålla hoppet användes för att hantera livssituationen (Huang, 

Mu, Chiou 2008; Miedema et al. 2010; Nicholas et al. 2009). För fäder i en studie var 

hopp essentiellt för att hålla ut och fortsätta kämpa (Huang, mu, Chiou 2008; Nicholas 

et al. 2009). För föräldrar i en studie ändrades hoppet i samband med att barnets 

tillstånd förändrades (Nicholas et al. 2009). En fader beskrev att han aldrig oavsett vad 

skulle överge hoppet och att han måste fortsätta hoppas (Huang, Mu, Chiou 2008).  

Positiv syn hjälpte föräldrarna att förändra den känslomässiga inställningen 

(Brody & Simmons 2007; Earle, Clarke, Eiser & Sheppard 2007; Johns et al. 2009; 

Miedema et al. 2010; Nicholas et al. 2009). Positiv attityd visade sig i en studie vara 

avgörande för att fäder skulle hantera den nya livssituationen (Brody & Simmons 2007). 

En moder förklarade att hon kunde fortsätta bevara en positiv attityd genom att se på 

livssituationen som att det kunde varit ännu värre (Miedema et al. 2010). Mödrar i en 

studie berättade hur positivt tänkande gav dem bättre självförtroende att hantera 
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livssituationen. Vidare berättade en moder att hon nu såg på sjukhusbesöken med 

positiv attityd vilket hjälper henne (Johns et al. 2009).  

I flertalet studier beskrev föräldrar att de försökte se de positiva aspekter 

sjukdomen medfört för att hantera livssituationen (Earle et al. 2007; Johns et al. 2009; 

Nicholas et al. 2009). En fader upplevde att han genom cancerdiagnosen fått förbättrad 

relation med sin son och avsatte mer tid till att vara med sin son jämfört med tidigare 

(Nicholas et al. 2009). En moder beskrev att hon efter cancerdiagnosen ansträngde sig 

mer för att familjen skulle utföra fler aktiviteter tillsammans (Earle et al. 2007). 

 Föräldrar valde att se optimistiskt på barnets sjukdom och framtiden 

(Banerjee et al. 2011; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009). Föräldrar beskrev att 

tanken på att det fanns chans till att deras barn skulle överleva bidrog till en optimistisk 

attityd (Banerjee et al. 2011; Johns et al. 2009). Genom att få reda på att det fanns en 

kurativ möjlighet kunde föräldrarna i en studie minska sin sorg och istället rikta in sig 

på att deras barn skulle tillfriskna (Banerjee et al. 2011). I en annan studie använde 

föräldrarna optimistisk syn i hopp om att få styrka till att hantera den förändrade 

livssituationen (Huang, Mu, Chiou 2008). Optimistisk attityd hos fäder var effektivt för 

att minska känslor av oro (Nicholas et al. 2009).  

 Föräldrar använde acceptans av barnets cancerdiagnos som hantering av 

livssituationen (Earle et al. 2007; Miedema et al. 2010; Schweitzer, Griffiths & Yates 

2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Barnets cancerdiagnos, lång 

behandlingstid, resor till och från sjukhuset och upprepade sjukhusvistelser bidrog till 

att föräldrarna tillslut accepterade verkligheten av sjukdomen (Schweitzer, Griffiths & 

Yates 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). I en studie insåg en moder att livet 

aldrig skulle bli detsamma som innan barnet fått sin cancerdiagnos och valde då att 

acceptera livssituationen (Earle et al. 2007). 

 

3.2.2 Undvikande attityd 

För att hantera livssituationen försökte föräldrarna undgå plågsamma känslor och 

tillämpa ett undvikande beteende (Brody & Simmons 2007; Earle et al. 2007; Johns et 

al. 2009; Miedema et al. 2010; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Ångström-

Brännström et al. 2015). Mödrar använde olika sätt för att undvika sina känslor. Det 

kunde vara att de undvek att tänka på barnets sjukdom, försökte fly från situationen eller 

såg situationen som overklig (Johns et al. 2009). Hantering av påfrestande känslor i 

samband med strålbehandling var att ta avstånd från sina känslor och inte tala om eller 
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tänka på strålbehandlingen (Ångström- Brännström et al. 2015). En moder beskrev hur 

hon försökte undvika att tänka på nästa sjukhusbesök (Earle et al. 2007). Föräldrarna 

hade inställningen att inte tänka på framtiden och försöka leva i nuet (Brody & 

Simmons 2007; Johns et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012).  

 

3.2.3 Aktiviteter som distraktion 

Aktiviteter var ett sätt för föräldrarna att öka hanterbarheten genom att tänka på något 

annat än sjukdomen (Johns et al. 2009; Miedema et al. 2010; Ångström-Brännström et 

al. 2015). Några föräldrar beskrev att det var betydande att ha aktiviteter att se fram 

emot (Ångström-Brännström et al. 2015). En moder beskrev att det var viktigt att ta sig 

tid att utföra roliga aktiviteter och få uppehåll från den förändrade livssituationen (Johns 

et al. 2009).  

Aktiviteter som utfördes av mödrar i en studie för att hantera livssituationen var 

att skriva ned information, ta promenader och se på tv. Aktiviteter som yoga, 

tröstätning, avslappningsövningar, planera att tänka på något positivt var 15:e minut var 

förekommande. Andra aktiviteter var att lyssna på musik, gå på manikyr, dansa, ta korta 

sovstunder, använda humor, gå till stranden, röka och få massage. Föräldrar i en studie 

belyste skrivande som ett sätt att minska upplevelser av stress och tyngd (Miedema et 

al. 2010). 

 

3.3 Upplevelse av kontroll  

 

3.3.1 Information 

Föräldrarna upplevde information som en viktig aspekt för hantering av livssituationen 

(Brody & Simmons 2007; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Shortman et al. 

2012; Ångström-Brännström et al. 2015). Information om barnets diagnos resulterade i 

ökad medvetenhet för barnets sjukdom och behandling (Huang, Mu Chiou 2008; Johns 

et al. 2009). Det gav även förberedelse om förändringar i barnets tillstånd (Huang, Mu, 

Chiou 2008). Vid strålbehandling visade sig information vara betydande för att få insikt 

i vad som skulle ske (Ångström-Brännström et al. 2015). Genom att motta information 

upplevde föräldrarna ökad kontroll (Johns et al. 2009).  

Flera föräldrar försökte söka information om barnets sjukdom och behandling 

(Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al 2009; Shortman et al. 2012). I två studier sökte 

föräldrarna information via webbsidor på internet (Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 
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2009). Andra sökte information genom att fråga vårdpersonal (Huang, Mu, Chiou 2008; 

Johns et al. 2009; Shortman et al. 2012). Några föräldrar valde aktivt att inte ta del av 

viss information för att det skulle vara för påfrestande (Miedema et al. 2010). 

 

3.3.2 Planering och rutiner  

Planering ansågs underlätta föräldrars hantering av livssituationen (Gårdling, Törnqvist, 

Edwinsson-Månsson & Hallström 2016; Johns et al. 2009; Ångström-Brännström et al. 

2015). Planering och struktur i vardagen beskrevs nödvändigt för föräldrarna och det 

sjuka barnet (Ångström-Brännström et al. 2015). Att ha en plan över hur de skulle vinna 

över cancern uppfattades av föräldrarna som en del av att känna kontroll (Gårdling et al. 

2016). Mödrar i en studie planlade aktiviteter tillsammans med familj och vänner (Johns 

et al. 2009). Inför strålbehandling talade föräldrar om vikten av rutiner och planerad 

vård för att kunna vara insatt i vad som skulle ske (Gårdling et al. 2016). 

 

3.4 Beskrivning av undersökningsgrupp 

 

3.4.1 Antal deltagare 

Samtliga artiklar förutom en redovisar för antalet deltagare i studien, totalt antal 

deltagare var 172 (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Earle et al. 2007; 

Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 2009; 

Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; Taleghani et al. 2012; 

Ångström-Brännström et al. 2015). Högsta antalet deltagare i artiklarna var 34 (Earle et 

al. 2007). Medan lägsta antalet deltagare var sex och förekom i två av de inkluderade 

artiklarna (Johns et al. 2009; Shortman et al. 2012).   

 

3.4.2 Ålder 

I de inkluderade artiklarna framkom deltagarnas ålder (Banerjee et al. 2011; Gårdling et 

al. 2016; Huang, Mu & Chiou 2008; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, 

Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; 

Ångström-Brännström et al. 2015) med undantag av tre artiklar (Brody & Simmons 

2007, Earle et al. 2007; Miedema et al. 2010;). Föreliggande litteraturstudies yngsta 

deltagare var 20 år och äldsta deltagare var 60 år (Nicholas et al. 2009). 
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3.4.3 Könsfördelning 

I elva av artiklarna framkom vilket kön deltagarna hade (Banerjee et al. 2011; Brody & 

Simmons 2007; Earle et al. 2007; Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns 

et al. 2009; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 

2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015). Av de 

inkluderade artiklarna var det endast kvinnliga deltagare i tre (Earle et al. 2007; Johns et 

al. 2009; Shortman et al. 2012). I två av artiklarna var det istället enbart män (Brody & 

Simmons 2007; Nicholas et al. 2009). Majoriteten av deltagarna var kvinnor, i de elva 

artiklarna var 64 % kvinnor och 36 % män (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 

2007; Earle et al. 2007; Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; 

Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015).  

 

3.4.4 Geografisk utbredning 

I samtliga studier framkom det vilket land artiklarna var genomförda i. Två av artiklarna 

var verkställda i USA (Brody & Simmons 2007; Johns et al. 2009). Tre var genomförda 

i Canada (Banerjee et al. 2011; Miedema et al. 2010; Nicholas et al. 2009), en var utförd 

i Iran (Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012), två i Sverige (Gårdling et al. 2016; 

Ångström-Brännström et al. 2015), en i Kina (Huang, Mu, Chiou 2008) två i 

Storbritannien (Earle et al. 2007; Shortman et al. 2012) och en i Australien (Schweitzer, 

Griffiths & Yates 2012). 

 

3.4.5 Civilstatus 

I majoriteten av valda artiklar presenteras civilstatus hos deltagarna (Banarjee et al. 

2011; Brody & Simmons 2007; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Miedema et 

al. 2010; Nicholas et al. 2009; Shortman et al. 2012). I de inkluderade artiklar där 

civilstatus anges var 50 av deltagarna gifta (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 

2007; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 2009; Shortman et al. 2012), 16 deltagare var 

skilda eller separerade (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Huang, Mu, 

Chiou 2008; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 2009), sex av deltagarna var sambo 

(Brody & Simmons 2007), en deltagare var ogift (Huang, Mu, Chiou 2008), två 

deltagare var singlar (Brody & Simmons 2007; Shortman et al. 2012), en deltagare var 

änka (Banarjee et al. 2011), en av deltagarna beskrev sig ha en alternativ livssituation 
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(Brody & Simmons 2007) samt att i en av artiklarna framkom endast att majoriteten av 

deltagarna var gifta (Miedema et al. 2010). 

 

3.4.6 Religion 

Vilken religion deltagarna hade framkom i fyra av artiklarna (Banerjee et al. 2011; 

Huang, Mu, Chiou 2008; Nicholas et al. 2009; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). I 

en artikel presenteras endast antalet som hade en religion, vilket var 68 % av deltagarna 

i studien (Miedema et al. 2010). I de artiklar där religion redogjordes var deltagarna i en 

artikel shiamuslimer (Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). I en annan studie var 

deltagarna muslimer, hinduer, sikh, katoliker eller kristna (Banerjee et al. 2011). I en 

artikel hade deltagarna religioner som taoism och buddism eller så var deltagarna 

ateister (Huang, Mu, Chiou 2008). Deltagarna i en artikel var kristna, muslimer eller 

ateister samt att några kände en andlighet utan att ha någon religion (Nicholas et al. 

2009). 

 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Genomgående i resultatet sågs copingstrategier som effektiva och hjälpte föräldrarna 

hantera den svåra händelsen som ett cancerbesked förde med sig. Copingstrategierna 

föräldrarna använde var både yttre och inre resurser. Det framkom i föreliggande 

litteraturstudies resultat att resurser föräldrarna använde sig av var stöd från religion, 

andra i liknande livssituation eller omgivningen. Att föräldrarna inhämtade information 

och planerade för att uppnå kontroll över livssituationen. Flertal föräldrar försökte 

förändra sitt tankesätt och känslor gentemot den påfrestande livssituationen genom att 

behålla hoppet, vara optimistisk och ha en positiv attityd. Andra copingstrategier 

föräldrarna använde var undvikande beteende då föräldrarna försökte undvika tankar 

och känslor beträffande barnets cancersjukdom samt utförde aktiviteter för att avleda 

uppmärksamhet från svåra känslor. 

Antalet deltagare i inkluderade artiklar varierade mellan 6-34. I majoriteten av 

artiklarna var kvinnor överrepresenterade. Förutom i två där det enbart var manliga 

deltagare. Åldersspannet på deltagarna i inkluderade artiklar var 20-60 år. I de artiklar 

där civilstatus redovisas var övervägande del gifta. Två studier var från Sverige och 

resterande var genomförda globalt. Det fanns en mångfald av religioner bland 

deltagarna.  
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4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Upplevelse av kontroll 

Det framkom att information hjälpte föräldrarna hantera livssituationen genom att det 

ökade förståelsen hos föräldrarna angående sjukdom, behandling, kommande 

procedurer och förväntade förändringar i tillståndet hos barnet (Huang, Mu Chiou 2008; 

Johns et al. 2009; Ångström-Brännström et al. 2015). Likheter ses i tidigare forskning 

där information ökar förståelsen och minskar känslor av oro, det leder även till ökat 

samarbete och ger en förtroendefull relation (Coyne et al. 2016). Föräldrarna upplevde 

att information gav ökad kontroll (Johns et al. 2009). Vilket överensstämmer med att 

föräldrarna genom information åstadkommer ökad kontroll och minskar upplevelser av 

kaos (Björk, Wiebe, Hallström 2005). Vidare beskrivs att information är en 

problemfokuserad copingstrategi som kan minska känslor av ångest och nedstämdhet 

(Barrera et al. 2007).  

När behov av information inte blir tillfredsställt upplever föräldrar känsla av att 

vara övergivna (Ringnér, Jansson & Graneheim 2011). Ett av sjuksköterskans ansvar 

enligt ICN:s etiska kod är att förse med tillräcklig och tydlig information (Svensk 

sjuksköterskeförening 2014). Strukturerade rutiner för informationsutlämning till 

föräldrar med ett cancersjukt barn bör finnas på alla vårdavdelningar (Ringnér, Jansson 

& Graneheim 2011). Författarna anser att därutöver bör det finnas möjlighet för 

föräldrarna att ställa frågor som uppstår under sjukdomstiden. Detta eftersom 

cancerdiagnosen kan föra med sig känslor av chock (Flury et al. 2011). Chock kan 

försvåra mottagande av information (Björk, Wiebe, Hallström 2005). Behovet av 

information fortgår efter att barnet får lämna sjukhuset (Darcy et al. 2016). Föräldrar 

upplever att brist på information tilltar desto längre in i behandlingen de kommer och 

vid uppföljningsbesök (Ringnér, Jansson & Graneheim 2011). Författarna anser att 

vårdpersonal ansvarar för att det sker en uppföljning av föräldrar till ett cancersjukt 

barns behov av fortsatt stöd och information. 

Planering och rutiner framfördes som väsentligt för att vara förberedd på vad 

som skulle ske och ökade känslan av kontroll (Ångström-Brännström et al. 2015; 

Gårdling et al. 2016). Det stämmer överens med att föräldrar upplever det viktigt att de 

själva och barnet är bekant med procedurer som genomförs på sjukhuset (Kars, 

Duijnstee, Pool, Van delden & Grypdonck 2008). Rutiner kan åstadkomma ordning i 
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livet. När individen upplever en kris och livet är kaos så är rutiner något att vila sig 

emot (Brattberg 2008). Författarna anser att vårdpersonal bör involvera föräldrarna i 

planeringen av deras barns vård. Det kan underlätta för föräldrarnas hantering av sin 

livssituation att vårdpersonal försöker upprätthålla rutiner som exempelvis att 

omvårdnaden av barnet utförs av samma vårdpersonal. 

 

4.2.2 Stöd 

Genom att möta andra föräldrar till ett cancersjukt barn kunde föräldrarna utbyta 

erfarenheter samt ge varandra vägledning (Banerjee et al. 2011; Huang, Mu & Chiou 

2008; Johns et al. 2009; Miedema et al. 2010; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). 

Detta kan kopplas till tidigare forskning där föräldrar tar hjälp av varandra när det rör 

sig om liknande erfarenheter och problem som de själva erfarit. Vidare beskrivs att hjälp 

från andra föräldrar ses i vissa sammanhang mer brukbart jämfört med råd erhållet av 

vårdpersonal (Ringnér, Jansson and Graneheim 2011). 

Författarna anser att få möjlighet att prata med andra i liknande livssituation anses som 

positivt eftersom det kan bidra till ökad känsla av att bli förstådd samt bidrar med 

trovärdighet i stödet som erhålls av föräldrar i liknande livssituation.  

Det ansågs för föräldrarna viktigt att veta att det fanns andra familjer i liknande 

livssituation (Banerjee et al. 2011). Ett samband påträffas i en annan studie där föräldrar 

beskriver att träffa andra föräldrar till cancersjuka barn är en av få möjligheter att tala 

med andra vuxna (Rosenberg-Yunger et al. 2013). Det styrks ytterligare av att föräldrar 

uttrycker önskan om att sjukvården ska etablera kontakt mellan familjer till barn med 

samma diagnos (Ringnér, Jansson and Graneheim 2011). Författarna anser att 

sjuksköterskan bör introducera föräldrarna till stödgrupper där de har möjlighet att träffa 

föräldrar i liknande livssituation. 

 Religion var en copingstrategi som gav mening, tröst, minskade frustration 

och ilska hos föräldrarna (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Johns et al. 

2009; Miedema et al. 2010; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Detta styrks av tidigare forskning där 

användning av religion som copingstrategi upplevs ge en förbättrad psykisk anpassning 

(Cardella, Myrna & Friendlander 2004). Vidare styrks det av att graden av depression är 

ökad hos de som inte har tro på någon religion (Elkin et al. 2007). Författarna anser att 

föräldrar kan överlämna kontroll över sjukdomstillståndet samt förlita sig på religionen 

när de själva är maktlösa, vilket då tillåter föräldrarna att återhämta sig.  
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Stöd från omgivningen upplevde föräldrarna hjälpte dem att hantera 

livssituationen (Brody & Simmons 2007; Huang, Mu & Chiou 2008; Nicholas et al. 

2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2011; Shortman et al. 2012; Ångström-Brännström 

et al. 2015). Det kan kopplas till att stöd från andra är en copingstrategi som ger en 

vikarierande kontroll över livssituationen (Brattberg 2008). Föräldrarna upplevde sig få 

stöd från omgivningen (Brody & Simmons 2007; Huang, Mu & Chiou 2008; Nicholas 

et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2011; Shortman et al. 2012; Ångström-

Brännström et al. 2015). Likheter återfinns i tidigare forskning där föräldrar till 

cancersjuka barn upplever olika reaktioner från omgivningen, men de flesta upplever att 

de erhåller stöd från andra. Det skiljer sig från att några i föräldrarnas omgivning 

upplever cancerdiagnosen som chockerande och har svårt att ge föräldrarna stöd (Flury 

et al 2011). Vidare uppger ett fåtal föräldrar att de inte har någon att prata med om de 

känslomässiga påfrestningar som cancer medför. Föräldrar känner besvikelse gentemot 

dem som inte klarar av att hantera situationen och drar sig undan (Rosenberg-Yunger et 

al. 2013). Författarna till föreliggande studie anser att sjuksköterskan har ett ansvar att 

erbjuda stöd eftersom det inte är självklart att stöd kan erhållas av omgivningen.  

Föräldrarna upplevde att de fick stöd från vårdpersonal (Brody & Simmons 

2007; Huang, Mu & Chiou 2008; Ångström-Brännström et al. 2015). Föräldrar anser 

ibland det bättre att vända sig till vårdpersonal för att få stöd istället för 

familjemedlemmar och vänner. De känner trygghet genom att deras samtal behandlas 

konfidentiellt samt att vårdpersonal har stor förståelse i vad föräldrarna går igenom 

(Rosenberg-Yunger et al. 2013).  

 

4.2.3 Förändrat tankesätt eller känslor 

Starka känslor hos föräldrar uppstår vid och efter att deras barn fått ett cancerbesked 

(Björk, Wiebe & Hallström 2005; Flury et al. 2011; Gibbins, Steinhardt & Beinart 

2012; McGareth 2002). I resultatet presenterades att optimism, positiv attityd, bibehållet 

hopp, undvikande attityd samt olika aktiviteter minskade tankar och känslor berörande 

cancersjukdomen hos föräldrarna (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Earle 

et al. 2007; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Miedema et al. 2010; Nicholas 

et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; 

Ångström-Brännström et al. 2015). Vilket styrks av tidigare forskning där föräldrars 

negativa känslor minskar genom att skapa känslor av hopp och fokusera på positiva 
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saker (Björk, Wiebe, Hallström 2005). Det styrks även av att flertal föräldrar använder 

sig av distraktion och reducering av stress (Zaza, Sellick & Hillier 2005). 

Författarna anser att det ibland kan ta tid innan copingstrategier börjar användas 

av föräldrar till ett cancersjukt barn. Det kan bero på att cancerbeskedet inte tas in 

omedelbart på grund av starka känslor. För att en copingprocess ska påbörjas krävs det 

en medvetenhet om den förändrade livssituationen. Copingstrategier väljs ut efter 

förmågan att påverka livssituationen och när problem inte går att lösa används 

vanligtvis en strategi för att förändra tankar och känslor som benämns för 

emotionsfokuserad coping (Lazarus & Folkman 1984). Sjuksköterskan har ansvaret att 

lyssna på tankar och känslor (Lorentsen & Grov 2011). Författarna anser att genom 

tillåtelse att uttrycka tankar och känslor kan det ske en bearbetning och accepterande av 

den förändrade livssituationen. Det viktigt att vårdpersonal uppmärksammar behovet av 

att tala om tankar och känslor och inbjuda till att göra det. Ytterligare kan det skapa 

medvetenhet hos föräldrar så att de aktivt kan börja använda copingstrategier. 

 

4.2.4 Diskussion kring den metodologiska aspekten 

En presentation av deltagarantalet förekom i alla artiklar (Banerjee et al. 2011; Brody & 

Simmons 2007; Earle et al. 2007; Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns 

et al. 2009; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 

2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015). 

Förutom i en där endast antalet familjer framfördes (Miedema et al. 2010). Högsta 

antalet deltagare var 34 (Earle et al. 2007). I kvalitativa studier där upplevelser beskrivs 

är det med fördel att ha ett mindre antal deltagare, vanligtvis färre än 50. I kvalitativa 

artiklar menar Polit & Beck (2016) att deltagarantalet bör vara lågt då det sker en 

djupgående analys av enskilda individers upplevelser. 

Åldern i inkluderade artiklar omfattade ett spann på 20-60 år (Banerjee et al. 

2011; Gårdling et al. 2016; Huang, Mu & Chiou 2008; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 

2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; Taleghani, Fathizadeh 

& Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015). I tre av artiklarna framkom inte 

åldern på deltagarna (Brody & Simmons 2007; Earle et al. 2007; Miedema et al. 2010). 

Att tre artiklar inte redogör för ålder på deltagarna påverkar förmågan att överföra den 

föreliggande litteraturstudiens resultat. Enligt Polit & Beck (2016) är beskrivning av 

deltagarnas ålder signifikant för att dra en slutsats av studien och om den kan användas i 

praktiken. Däremot de övriga artiklarna som redovisar åldern, visar på ett brett 
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åldersspann och ökar överförbarheten. Ett brett åldersspann menar Polit & Beck (2016) 

ökar trovärdigheten i studien.  

Genus hos deltagarna redovisades i elva artiklar (Banerjee et al. 2011; Brody & 

Simmons 2007; Earle et al. 2007; Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns 

et al. 2009; Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 

2012; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015). 

Merparten av deltagarna var kvinnor, med en procentuell fördelning på 64 % kvinnor 

och 36 % män (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; Earle et al. 2007; 

Gårdling et al. 2016; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Nicholas et al. 2009; 

Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; Taleghani, Fathizadeh & 

Naseri 2012; Ångström-Brännström et al. 2015).  Överrepresentation av kvinnor i 

artiklarna försvårar överförbarheten. Polit & Beck (2016) belyser att ojämn fördelning 

av kvinnor och män påverkar användbarheten av studien.  

Två av artiklarna som sammanställts i föreliggande litteraturstudies resultat var 

genomförda i Sverige (Gårdling et al. 2016; Ångström-Brännström et al. 2015). 

Resterande artiklar genomfördes globalt (Banerjee et al. 2011; Brody & Simmons 2007; 

Earle et al. 2007; Huang, Mu, Chiou 2008; Johns et al. 2009; Miedema et al. 2010; 

Nicholas et al. 2009; Schweitzer, Griffiths & Yates 2012; Shortman et al. 2012; 

Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). Detta bidrar till att föreliggande studie även är 

funktionell i andra länder än Sverige.  

Religion redogjordes i fyra artiklar (Banerjee et al. 2011; Huang, Mu, Chiou 

2008; Nicholas et al. 2009; Taleghani, Fathizadeh & Naseri 2012). I en artikel hade 

majoriteten av deltagarna någon form av religion (Miedema et al. 2010). Religion kan 

påverka resultatet i en studie, detta genom att inom olika religioner finns det olika syner 

på sjukdom (Hanssen 2008).  

 

4.3 Metoddiskussion 

En deskriptiv design valdes då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

föräldrar till ett cancersjukt barns hantering av livssituationen. En deskriptiv design 

anser Polit & Beck (2016) som adekvat då levda upplevelser ska beskrivas. Databaserna 

Cinahl och PubMed användes och är inriktade på omvårdnadsvetenskap. Två databaser 

användes då sökningar endast i en databas inte gav tillräckligt med relevanta artiklar. 

Att två databaser användes i artikelsökningen är en styrka då Polit & Beck (2016) 

menar att samma sökord och begränsningar kan ge olika många sökträffar.  
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 Sökord valdes utifrån litteraturstudiens syfte. Sökorden som användes till 

en början var “coping” och “copingstrategies” i kombination med “childhood cancer”, 

“cancer”, “childhood”, “adaptation, psychological” och “parents” i MeSH, 

Cinahlheadings eller i trunkering.  

När artiklarna granskades observerades att artiklar där titeln berörde upplevelser av att 

ha ett barn med cancer även kunde innehålla coping. Därför kompletterades sökningarna 

med sökordet “experiences”. Booleanska sökoperatorn AND användes i samtliga 

sökningar. Detta är en styrka då det avgränsar antalet sökträffar (Polit & Beck 2016).  

En begränsning som tillämpades var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, trots att författarnas modersmål är svenska. Detta ses som en svaghet eftersom 

enligt Polit & Beck (2016) bör sökningen avgränsas till artiklar skrivna på författarnas 

modersmål. Det kan förorsaka misstolkning av innehållet om språkkunskaperna är 

bristande. En annan begränsning som användes i Cinahl var att samtliga artiklar skulle 

vara “peer-reviewed”. Detta anses vara en styrka då vetenskapliga artiklar har granskas 

av två eller flera expertgranskare innan de fått medgivande att publiceras i tidskriften 

(Polit & Beck 2016). Begränsningen tio år är en svaghet eftersom kunskap och 

omvårdnad inom området cancer utvecklas konstant och då är tio år ett stort 

tidsintervall. Det är även en styrka då sökningarna enbart ger förhållandevis ny 

forskning.  

I urvalsprocessen efter titelgranskningen uteslöts 535 artiklar vilket är en 

svaghet i litteraturstudien då artiklar som möjligen svarade på syftet kan ha exkluderats 

då artiklarna inte granskades mer ingående. I denna litteraturstudie har uteslutande 

kvalitativa artiklar valts trots större förekomst av kvantitativa artiklar. Det är en svaghet 

då flertalet artiklar som berör ämnet exkluderas men kan även ses som en styrka då 

syftet i studien är att beskriva levda erfarenheter. Polit & Beck (2016) menar att båda 

ansatserna kompletterar varandra och att kvantitativ ansats inte uppfångar hela 

människans upplevelser.  

Ett inklusionskriterie i föreliggande litteraturstudie var att de cancersjuka barnen 

skulle vara mellan 0-18 år. En artikel inkluderades trots att barnen kunde vara 19 år i 

studien, detta som ett resultat av att det fanns svårigheter att påträffa artiklar som enbart 

handlade om coping, vilket denna artikel bidrog med. Detta är en svaghet för studien då 

artikeln inte uppfyller inklusionskriterierna. Polit & Beck (2016) menar att 

inklusionskriterier avgör vad som ska ingå i en studie. Ett exklusionskriterie som 

litteraturstudien hade var att barnet inte skulle vara i ett palliativt skede. Det är en styrka 
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på grund av att det är svårt att skilja på föräldrarnas hantering angående att deras barn 

ska avlida eller sjukdomen. I några av de inkluderade artiklarna var det även barn som 

avlidit eller blivit friskförklarade. Endast det i resultatet som tydligt beskrev tiden då 

barnet fortfarande hade en cancerdiagnos valdes ut.  

En styrka i dataanalysen är att bearbetning av artiklarna genomfördes på var sitt 

håll samt färgmarkerades för att sedan tillsammans objektivt granska det utvalda delarna 

i artiklarnas resultat. Kodning tillämpades vilket resulterade i relevanta teman. Detta är 

en styrka då Polit & Beck (2016) anser att kodning underlättar utveckling av teman. 

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

När ett barn får cancer påverkar det hela familjen, det krävs då copingstrategier för att 

hantera den förändrade livssituationen. Denna litteraturstudie bidrar till att arbetande 

inom hälso- och sjukvården får bredare förståelse för föräldrars hantering av dess 

livssituation när deras barn är drabbade av cancer. Det uppmärksammar vikten av 

familjecentrerad omvårdnad och att föräldrarna är i behov av yttre och inre resurser som 

hälso- och sjukvårdspersonal kan bidra med eller kan stärka. De kan bidra med stöd, 

information kring sjukdom, behandling och procedurer samt planering och rutiner vid 

sjukhusbesök och uppföljning. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även stärka 

föräldrarnas inre copingresurser som hopp, optimism, positiva attityder och distraktion. 

Genom att bidra med eller stärka copingstrategier kan det ge ett ökat välbefinnande och 

hälsa hos föräldrarna.  

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Av intresse är att undersöka om det finns skillnader i coping hos föräldrarna beroende 

på barnets cancerdiagnos och prognos. Då tankar och känslor kan variera beroende på 

förväntningar på om barnet ska avlida eller åter bli friskt samt varaktighet av 

behandling. Forskningen kan genomföras genom frågeformulär som innehåller frågor 

om copingstrategier samt barnets diagnos. Fortsatt forskning bör göras i Skandinavien 

inom området, då endast två svenska artiklar påträffades. Detta då människors resurser 

kan skilja sig åt beroende på värderingar, kulturer, land. Även för att deltagare i 

inkluderade artiklar i föreliggande litteraturstudie som var gjorda i andra länder än i 

Skandinavien använde religion som stöd. Vilket skiljde sig från artiklar genomförda i 

Skandinavien. Det fanns sparsamt med forskning om hur nära släkt till familjen 

upplevde och hanterade den förändrade livssituationen, vilket skulle vara viktig vidare 

forskning då släkt kan ha en nära relation till och en stor betydelse för familjen.  
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4.6 Slutsats 

Copingstrategier sågs vara ett effektivt sätt för föräldrarna att klara av den svåra tid som 

de infann sig i. Tre övergripande copingstrategier uppmärksammades vara behjälpliga 

för föräldrarna, stöd, förändrat tankesätt och känslor samt upplevelse av kontroll. 

Genom att hälso- och sjukvårdpersonal får förståelse för hanteringen hos föräldrarna 

och bidrar eller stärker copingstrategier kan de arbeta mot att främja hälsa och 

välbefinnande bland föräldrarna.  
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R. W., & Dolgin. M. 
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role of culture in coping 

themes  of Latina and 

European American mothers  
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utbildning. Européamerikanska mödrarna hade 7, 12, 

16 år av utbildning. 
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mödrar hade yrkestitel, 7 hade grundexamen, 9 hade 
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Taleghani, F., 

Fathizadeh, N., & 
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kvalitativ ansats 

Antal deltagare: totalt 15, 4 pappor och 11 mammor. 
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Boendesituation: Alla deltagare bodde i städer, medan 

en deltagare bodde på landsbygden. 

Föräldrarnas barns cancerform: Blodcancer 

 

 

Deltagarna skulle inte ha någon psykisk sjukdom. 

 

 

 

 

Intervjuer, med öppna 
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Lindh., & Lindh, V.  
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suggestions for improvment 
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tydligt, men 
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det är en Deskriptiv 

design med 

kvalitativ ansats  

Antal deltagare: 16 mödrar och 16 fäder.  

Ålder: för fäderna var median ålder 43 år, yngsta var 

32 och äldsta 57 år. För mödrarna var median ålder 41 

år, yngsta 26 och äldsta 50 år.  

Utbildning/jobb: 2 hade grundskoleutbildning, 16 hade 

gymnasieutbildning och 11 hade 

universitetsutbildning. 13 män och 8 kvinnor arbetade 

fulltid och resterande arbetade halvtid och/eller var 

sjukskrivna.  

Föräldrarnas barns cancerform: Akut lymfatisk 

leukemi, hjärntumör, sarcoma, neuroblastom och 

nefroblastom 

 

 

 

Semistrukturerade 

Intervjuer, ansikte mot 

ansikte och via telefon. 

Intervjuerna genomfördes 

på sjukhuset eller via 

telefon. Intervjuerna varade 

13-45 minuter. Alla 

intervjuer ljudinspelades 

och transkriberades.   
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innehållsanalys 
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Graneheim & 

Lundman. 



 

 

Brody, A.C., & 

Simmons, L. A. 

 

2007 

 

USA 

Family resiliency during 
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father´s perspective  

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 8 fäder 

Etnicitet: kaukasier, från Kentucky.  

Civilstatus: 5 av deltagarna var gifta, 2 var separerade 

eller skiljda och en hade skiljt sig och gift om sig. 6 av 

deltagarna var sambo. 1 var singel-förälder. 1 angav 

alternativ livssituation. 

Antal barn: 7 av deltagarna hade minst ett barn 

förutom det sjuka barnet. 

Föräldrarnas barns cancerform: Akut lymfocytisk/ 

lymfoblastisk leukemi, T-cell lymfom, 

Rhabdomyosarcoma, lever cancer blastom och Ewing 

sarcom 

 

4 av deltagarna beskrev sin hälsostatus som dålig eller 

okej, 4 beskrev att den var väldigt bra eller utmärkt. 

 

 

Semistrukturerad intervju. 

Intervjun genomfördes i ett 

privat patientrum eller 

konferensrum på 

universitetssjukhuset för 

barn cancer. Alla intervjuer 

ljudinspelades och 

transkriberades. 

Dataanalys 

framkommer ej, men 

NVivo Software 

program användes 

och delade in data i 7 

kategorier.  

Shortman, R. I., 

Beringer, A., Penn, 

A., Malson, H., 

Lowis, S. P., & 

Sharples. P. M. 

 

2012 

 

Storbritannien 

The experience of mothers 

caring for a child with a 

brain tumour 

Deskriptiv design 

med kvalitativ 

ansats 

Antal deltagare: 6 deltagare, alla var mödrar 

Ålder: alla deltagare var 39 år, förutom 1 som var 41 

år. 

Civilstatus: 5 av deltagarna var gifta, 1 var s ingel.  

Antal barn: 4 av deltagarna hade 1 annat barn än det 

cancer sjuka barnet. 1 deltagare hade 3 andra barn.  

Föräldrarnas barns cancerform: Hjärntumör  

 

Semistrukturerad intervju, 

intervjuerna genomfördes i 

hemmet. Varade i 60-120 

minuter.  

Ljudinspelades och 

transkriberades. 

Iterative process 

Earle, E. A., Clarke, 

S. A., Eiser, C., & 

Sheppard, L. 

 

2007 

 

Storbritannien 

`Building a new normality´: 

mothers´experience of 

caring for a child with acute 

lymphoblastic leukaemia 

Longitudinell 

design med 

kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 34 mödrar 

Föräldrarnas barns cancerform: Akut lymfatisk 

leukemi 

 

Semistrukturerad intervju, 

med öppna frågor. Varade i 

90 minuter. Ljudinspelades 

och transkriberades. 

Tematisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Banerjee, A. T., Watt, 

L., Gulati, S., Sung. 

L., Dix, D., Klaassen, 

R., & Klassen, A. F.  

 

2011 

 

Canada 

Cultural beliefs and coping 

strategies related to 

childhood cancer: The 

perceptions of south asian 

immigrant parents in 

Canada 

Grounded theory 

design 

Med kvalitativ 

ansats  

Antal deltagare: 25 deltagare, 10 var fäder och 15 var 

mödrar 

Etnicitet: 1 från Fiji, 16 från Indien, 5 från Pakistan, 1 

från Sauriarabien & 2 från Sri Lanka.  

Ålder: 29-51 år, medelvärde 41,7 år.  

Civilstatus: 22 av deltagarna var gifta, 1 var skiljd och 

en var änka.  

Utbildning/jobb: 5 av deltagarna har gått på gymnasie, 

5 hade inte gått på gymnasiet, 2 har gått på högskolan, 

13 har gått på universitet. 

Inkomst: 20, 000$- >100, 000 $ 

Religion: 5 av deltagarna är Hindu, 7 är muslim, 10 är 

Sikh, 1 är katolik, 1 är kristen. 1 ville ej berätta. 

Föräldrarnas barns cancerform: Hjärntumör, leukemi, 

lymfom, neurblastom, sarkom och nefroblastom 

Semistrukturerad Intervju, 

ansikte mot ansikte eller via 

telefon. Föräldern valde 

plats och tid, antingen i 

hemmet eller på sjukhuset. 

Varade 30-120 minuter med 

ett medelvärde på 70 

minuter. Intervjuerna 

ljudinspelades och 

transkriberades. Intervjuer ej 

på engelska översattes till 

engelska.   

Grounded theory 

analysis. Programmet 

QSR Nvivo 8 

software användes. 

Schweitzer, R., 

Griffiths, M., & 

Yates, P.  

 

2011 

 

Australien 

Parental experience of 

childhood cancer using 

interpretative 

phenomenological analysis  

Fenomenologisk 

design med 

kvalitativ ansats 

Antal deltagare: totalt 11 deltagare varav 9 stycken var 

mödrar och 2 stycken var fäder.  

Ålder: 36-57 år, medelålder 44  

Utbildning/jobb: Alla deltagare arbetade antingen 

fulltid eller deltid. Förutom en moder som var hemma 

& vårdade barnet. 

Inkomst: Deltagarna hade olika socioekonomisk status  

Föräldrarnas barns cancerform: Leukemi, Hodgkins 

lymfom, Langerhans cell histiocytosis, 

medulloblastom, Non- hodgkins lymfom och icke 

malign hjärntumör.  

 

Deltagarna skulle ha normal intelligens och prata 

engelska 

 

Semistrukturerad intervju 

med öppna frågor, vid två 

tillfällen. Intervjuerna 

genomfördes i deltagarnas 

hem eller på sjukhuset. 

Varade mellan 45-90 

minuter. Ljudinspelades och 

transkriberades. 

Tolkande 

Fenomenologisk 

analys(IPA) och 

Atlas. ti.  



 

 

Huang, I-C., Mu, P-

F., & chiou, T-J. 

 

2008 

 

Kina 

Parental experience of 

family resources in single-

parent families having a 

child with cancer 

Fenomenologisk 

design med 

Kvalitativ ansats 

Antal deltagare: 9 deltagare totalt, varav 5 var 

singelmödrar och 4 var singelfäder 

Etnicitet: Kina 

Ålder: 30- 42 år 

Civilstatus: en av deltagarna var ogift, 7 var skiljda, 1 

var separerad.  

Utbildning/jobb: 3 hade avslutat högstadiet, 5 hade 

avslutat gymnasiet, 1 hade gått på högskola. 

6 av deltagarna arbetade fulltid.  

Religion: 3 av deltagarna var taoister, 3 var buddister 

& resterande var ateister.  

Föräldrarnas barns cancerform: Akut promelocytisk 

leukemi, akut lymfoblastisk leukemi, Osteosarcom, 

hjärntumör och neuroblastom 

Intervjuer, med öppna 

frågor. Varade 60-90 

minuter. Var ljudinspelad 

och transkriberad.  

Analys av Colaizzi 

(1978) 

Gårdling, J., Törqvist, 

E., Månsson-

Edwinsson, M., & 

Hallström, I. 

 

2016 

 

Sverige  

Parent´s lived experience 

during their children´s 

radiotherapy  

Deskriptiv induktiv 

design med 

hermanuetisk- 

fenomenologisk 

närmande. 

Kvalitativ ansats 

Antaldeltagare: 10 deltagande föräldrar, 8 av dem var 

mödrar & 2 var fäder  

Ålder: 25- 45 år 

Utbildning/jobb: 5 har gått på högskola, 5 har gått på 

universitet.7 av deltagarna hade ett arbete och 3 var 

arbetslösa. 

Antal barn: 0-2 barn utöver det sjuka barnet 

Föräldrarnas barns cancerform: Hjärntumör, solid 

tumörer, leukemi 

 

 

 

Dagbok eller intervjuer.  Hermeneutisk- 

fenomenologisk 

analys beskriven av 

Van Manen(1997) 



 

 

Nicholas, D. B., 

Gearing, R. E., 

Mcneill, T., Fung, K., 

Luchetta, S., & 

Selkirk E. K.  

 

2009 

 

Canada  

Experiences and resistance 

strategies utilized by fathers 

of children with cancer  

Grounded theory 

design med 

kvalitativ ansats  

Antal deltagare: 16 fäder 

Etnicitet: majoriteten var från Kanada, 6 deltagare 

hade immigrerat från andra världsdelar(Pakistan, 

Afghanistan, Indien, Portugal, Trinidad & USA).  

Ålder: 20-60 år, medelvärde 43 år. 

Civilstatus: 12 var gifta, 2 var separerade, 2 var 

skiljda. 

Antal barn: 1-7 barn, med medelvärde på 3 barn 

Inkomst: varierade mellan 20,000$- 300, 000$ 

Religion: 7 av deltagarna var kristna, 1 var muslim, 1 

var ateist, 3 trodde på andlighet men inte i samband 

med någon religion, 4 ville inte berätta.  

Boendesituation: varierade mellan, storstad, förort och 

landsbygd. 

Föräldrarnas barns cancerform: Leukemi eller annan 

onkologisk sjukdom 

  

Alla deltagare var biologisk pappa förutom en som var 

adoptiv pappa och en som var styvpappa. En av 

deltagarna bodde inte i familjens hem.  

Semistrukturerad intervju, 

genomfördes i hemmet eller 

på sjukhuset. Varade 1-4 

timmar. Ljudinspelades och 

transkriberades.  

Kvalitativ analys 

software Nvivo.  
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Tabell.3 Presentation av inkluderade artiklars författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 

Earle, E. A., Clarke, S. A., Eiser, C., & Sheppard, L.  Studiens syfte är att tillföra förståelse för hur normala familjers liv 

påverkas under perioden av extrem stress och oro för barnets hälsa 

och välmående utifrån familjernas egna perspektiv 

Fokus hos mödrar låg på att försöka att upprätthålla ett så normalt 

liv som möjligt. Många av mödrarna valde att acceptera och anpassa 

sig efter den nya situationen istället för att jämföra med hur livet var 

innan.   
Nicholas, D. B., Gearing, R. E., McNeill, T., Fung, K., Lucchetta, 

S., & Selkrik, E. K.  
Identifiera upplevelser av pappor som har ett barn med cancer och 

undersöka vilka deras uppfattningar av faderskap är i samband med 

barn cancer  

Förändrad attityd visade sig hjälpa fäder. Olika typer av stöd var 

betydelsefullt. Några fäder beskrev att behålla hoppet samt ta hjälp 

av andlighet och tro fungerade som hjälp att hantera livssituationen. 
En del fäder såg till det positiva i situationen.  

Gårdling, J., Törnqvist, E., Månsson- Edwinson, M., & Hallström, I.  Syftet av denna studie var att undersöka föräldrarnas upplevda 

erfarenheter under deras barns strålbehandling 
Föräldrarna kunde acceptera att deras barn genomgick 

strålbehandlingen genom att se fördelarna. Rutiner och planering 

var ett sätt att bibehålla kontrollen över situationen. Det var viktigt 
för föräldrarna att fortsätta leva så normalt som möjligt. Det 

cancersjuka barnets hantering och attityd till sjukdomen påverkade 

föräldrarnas hantering av livssituationen.  
Huang, I-C., Mu, P-F., & Chiou, T-J.  Studiens syfte är att undersöka vilka tillgängliga familjeresurser det 

finns för att hjälpa singel- föräldrar att anpassa sig till att ha ett barn 

som lider av cancer 

Hopp, spiritualitet och ritualer användes av föräldrarna som 

hantering. Stöd erhölls av släktingar, vänner och vårdpersonal. 

Föräldrarna använde sig av olika former av emotionsfokuserade 

copingstrategier.  
Schweitzer, R., Griffiths, M., & Yates, P.  Syftet är att undersöka upplevelser av föräldrar som har ett barn 

med en livshotande sjukdom 
Föräldrarna ville vara väl insatta i deras barns sjukdom och 

jämförde deras situation med andra som hade det sämre. Några 

föräldrar valde att anpassa sig till det nya livet medan andra valde 

att leva dag för dag. Stöd var en väsentlig källa till hantering. 
Föräldrar som var troende såg religionen som hjälpande.  

Banerjee, A. T., Watt, L., Gulati, S., Sung, L., Dix, D., Klaassen, 

R., & Klassen, A. F. 
Syftet var att beskriva kulturell tro och coping strategier hos syd 

asiatiska föräldrar som immigrerat och som har ett barn 
diagnostiserat med cancer i Canada 

Religionen var ett sätt att finna tröst. Förståelse för att det fanns en 

chans för barnet att överleva, minskad den negativa synen på 
cancern. Fann stöd hos andra som var i samma situation. 

Föräldrarna litade på att vårdpersonal gav bästa behandlingen.  
Shortman. R.I, Beringer, A., Penn, A., Lowis, S. P., & Sharples, P. 

M. 
 Denna studies syfte var att undersöka påverkan av att ha ett barn 

med hjärntumör på den huvudsakliga vård givaren, beskriva deras 
upplevelser av coping av barnets sjukdom och identifiera orsaker till 

stress och källor till stöd 

Några mödrar försökte behålla en positiv attityd till situationen. 

Personligheten påverkade hanteringen av situationen. Praktiskt och 
emotionellt stöd var till hjälp.  



 

 

Brody, A. C., & Simmons, L. A. Syftet med denna studie var att undersöka källor som hjälpte 

papporna att anpassa sig till livet efter att deras barn fått en cancer 

diagnos genom användning av återhämtningsmodellen för familje 
stress, anpassning och anpassning som en ram 

Information om barnets diagnos och behandling var viktigt för 

fäder. Socialt stöd från familj, samhälle, arbetsplatsen, kyrkan och 

vårdpersonal användes av fäderna som hantering. Positiv attityd, 
leva i nuet och att spendera tid med barnet sågs hos många pappor.  

Taleghani, F., Fathizadeh, N., & Naseri, N.  Syftet i denna studie var att beskriva föräldrars erfarna upplevelser 

av att ha ett barn diagnostiserad med cancer i Iran 
Många av föräldrarna upplevde det lättare att hantera situationen 

genom att se andra i samma situation. Religionen var en omfattande 

strategi för att hantera livssituationen och som många föräldrar 
förlitade sig på.  

Johns, A. L., Oland, A. A., Katz, E. R., Sahler, O-J. Z., Askins, M. 

A., Butler, R. W., & Dolgin, M. J. 
Studien syftar till att öka kunskapen om specifika coping strategier 

använda av latinska och européamerikanska mammor till barn som 
nyligen fått en cancer diagnos 

Både latinska och européamerikanska mammorna ansåg att 

information användes som en copingstrategi. Många sökte efter 
professionell hjälp. Sysselsättning som hantering av livssituationen 

sågs hos både latinska och européamerikanska mödrar. Vissa 

mödrar hade olika strategier att lösa problem som sjukdomen 

medförde. Ytterligare coping strategier var positivt tänkande, 

optimism och leva i nuet. Medan andra mödrar valde att undan fly 
situationen. Religion var också en del av deras coping beteende. 

Stöd från andra i samma situation var en copingstrategi som enbart 

sågs hos de latinska mödrarna Latinska mödrarna försökte att se alla 

beslut från läkarnas syn. Européamerikanska mödrarna ville vara 

delaktig i beslutfattande av behandling. 
Miedema, B., Hamilton, R., Fortin, P., Easley, J., & Matthews, M. Syftet med studien är att fastställa coping strategier hos föräldrar 

som vårdar ett barn med cancer 
Några föräldrar i studien behöll hoppet och en positiv inställning. 

Ett annat sätt att hantera livssituationen var att förneka förekomsten 

av sjukdomen. Religion är av betydande för föräldrarna i denna 
studie för deras copingprocess. Vissa föräldrarna sökte information 

om sjukdomen och prognos, medan andra undvek det. Det ansågs 

viktigt att fortsätta leva ett normalt liv och ta var dag som den 

kommer. Några av föräldrarna undvek situationen medan andra 

accepterade situationen. Humor och att skriva fick de negativa 
känslorna att minska. Föräldrarna i studien kunde söka stöd hos 

andra som genomgick liknande situation. Alkohol och tobak var 

även en copingstrategi som togs upp i studien.  
Ångström- Brännström, C., Engvall, G., Mullaney, T., Nilsson, K., 

Wickart-Johansson, G., Svärd, A-M., Nyholm, T., Lindh, J., & 

Lindh, V. 

Syftet med studien är att beskriva föräldrars upplevelser av när 

deras barn genomgår strålbehandling och att redogöra föräldrarnas 

förslag till förbättringar som kan göras under deras barns 

strålbehandling 

Föräldrarna delade på det praktiska ansvaret, för att klara av 

vardagen. Praktiskt och emotionellt stöd av släktingar, vänner, 

kollegor, vårdpersonal, lärare, social arbetare och andra barns 

föräldrar var en copingstrategi för föräldrarna. Hitta rutiner i 

vardagen, ha mål att uppnå och planera samt utföra aktiviteter var 
även effektiva copingstrategier.  

 


