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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Föräldrar som har ett barn med en cancersjukdom känner sig ofta stressade, 
oroliga och orkeslösa under en sjukhusvistelse. Ovissheten om hur framtiden kommer att se 
ut blir en ständig följeslagare som kan vara påfrestande för föräldrarna. Om hälso- och 
sjukvårdspersonal ger stöd till föräldrarna är det möjligt att oron och maktlösheten minskar 
och föräldrarna får lättare till att ge stöd åt sitt barn. 
Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen 
på sjukhuset när deras barn har en cancersjukdom.  
Metod: En kvalitativ studie baserad på tre självbiografiska böcker skrivna av föräldrar vars 
barn har en cancersjukdom. Böckerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2012) 
modell med utgångspunkt från Krippendorffs innehållsanalys för kvalitativa metoder. 
Resultat: Resultatet bygger på fyra kategorier som framkom ur analysen. Resultatet visade 
bland annat på att föräldrarna upplevde stöd från hälso- och sjukvårdspersonal som ingav 
hopp genom exempelvis ett vänligt leende. Föräldrarna upplevde också stöd då personalen 
ingav trygghet genom ett lugnt bemötande samt tog sig tid till att lära känna familjen. Det 
framkom även att det var betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonalen visade sin 
känslomässiga närvaro samt visade förståelse för föräldrarna som hade kvarvarande syskon i 
hemmet.  
Slutsats: Föreliggande studie visar på att föräldrar till barn med en cancersjukdom upplevde 
stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen då de ingav hopp och trygghet på olika sätt under 
sjukhusvistelsen. Även då de visade sin närvaro och förståelse kunde föräldrarna uppleva det 
som ett stöd. Genom en ökad förståelse för hur föräldrar på sjukhus upplever stöd kan hälso- 
och sjukvårdspersonal få lättare till att ta hand om och se till helheten i vården av ett barn 
med en cancersjukdom där föräldrarna har en viktig roll.  
 

Nyckelord: Föräldrar, stöd, barn, cancer, biografier. 
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Inledning 
I Sverige får varje år ca 300 föräldrar beskedet om att deras barn insjuknat i någon form av 

cancersjukdom (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). Björk, Wiebe och Hallström 

(2005) betonar att när ens barn insjuknat i en cancersjukdom kan detta komma att bli en 

påfrestande och känslosam upplevelse för hela familjen under en lång tid framöver. Peek och 

Melnyk (2010) instämmer och menar att föräldrar vars barn blivit diagnostiserad med 

sjukdomen cancer kan känna en oerhörd stress, ångest men också depression. Trots detta har 

få studier gjorts för att försöka underlätta situationen som föräldrarna befinner sig i när deras 

barn har en cancersjukdom. Kreuger (2000) menar att när ens barn fått sjukdomsbeskedet om 

att han/hon insjuknat i cancer leder detta oftast till chock hos föräldrarna, ett tillstånd utav 

maktlöshet, ovisshet, och förtvivlan. Detta tillstånd kan liknas vid en krissituation. Enligt 

Saniari et al. (2009) kan föräldrar som befinner sig på ett sjukhus med sitt cancersjuka barn 

uppleva situationen som stressande. Vidare menar Saniari et al. (2009) att om hälso- och 

sjukvårdspersonal ger stöd till föräldrar under sjukdomstiden är det möjligt att oron och 

ångesten minskar hos föräldrarna och de får lättare att kvarhålla föräldrarollen till sitt barn 

och inge trygghet. Pöder, Von Essen (2009) instämmer och menar att mer forskning behövs 

där föräldrars upplevda stöd framhävs (ibid.). Således är det av vikt att i denna studie belysa 

om stödet från hälso- och sjukvården anses uppnås till föräldrar vars barn har en 

cancersjukdom. Sådan kunskap kan ligga till grund för hur sjukvårdspersonal bättre ska 

kunna bidra till ett professionellt samt känslomässigt stöd till föräldrarna.   

Bakgrund 

Barn med en cancersjukdom 
Socialstyrelsen (2013) betonar att cancer hos barn och vuxna skiljer sig åt. Hos barn växer 

tumörerna mycket snabbare och är framförallt mer aggressivare än hos vuxna. Kreuger 

(2000) påtalar att cancer förr i tiden ansågs vara en obotlig sjukdom, fram tills idag då den 

framskridna medicinska behandlingsmetoden gör att två av tre barn med cancersjukdom idag 

överlever. Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att cancersjukdom fortfarande är en av den 

vanligaste orsaken till att barn under 15 år avlider och att det kan komma att ställas högre 
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krav på hälso- och sjukvårdspersonalen då sjukdomen kan påverka alla familjemedlemmar 

(ibid.). 

 

När ett barn insjuknat i någon form av cancersjukdom visar det sig oftast genom 

allmänpåverkan, feber, trötthet, illamående och viktnedgång. Symptomen kan också yttra sig 

på andra sätt genom exempelvis svullnad i någon utav kroppsdelarna och/eller försämring i 

de normala kroppsrörelserna där tumör ofta föreligger (Kreuger, 2000). Hagelin (2000) 

framhäver att de vanligaste cancersjukdomarna hos barn idag är leukemier som är ett 

samlingsnamn för flera olika former av blodcancer och hjärntumörer. Även andra tumörer 

såsom skelett, muskelvävnad, njure och lymftumörer förekommer. Enligt Enskär (1999) 

framträder olika typer av cancersjukdomar i olika åldrar hos barn där exempelvis några 

cancersjukdomar uppkommer i småbarnsåldern medans andra uppkommer bland lite äldre 

barn och tonåringar. De vanligaste cancersjukdomarna hos barn mellan noll till fyra års ålder 

är njurtumörer (Wilm´s tumör), blodcancer och neuroblastom som är en cancerform som 

befinner sig i nervvävnaden i ryggraden hos barnet. Därefter följer bentumörer lite längre upp 

i åldrarna samt hjärntumörer som förekommer i alla åldersgrupper (ibid.). 

 

När behandlingen mot cancersjukdomen sätts igång genomgår barnet oftast en ansträngande 

process med biverkningar såsom illamående, håravfall och trötthet (Svavarsdottir & 

Sigurdardottir, 2005). Föräldrarna får lära sig att leva en dag i sänder och att göra det bästa 

utav situationen även om det kan vara en påfrestande tid för hela familjen att se barnet med 

en cancersjukdom genomgå den svåra behandlingen (Enskär, 1999). Kreuger (2000) 

instämmer att behandlingen är en påfrestande tid och att konsekvenser i bland annat barnets 

tillväxt, utveckling och fertilitet kan komma att uppstå (ibid.). Behandlingen omfattar oftast 

cellgift som kan kompletteras med både operation och strålning, även 

benmärgstransplantation kan behövas vid olika former av cancersjukdomar (Hagelin, 2000). 

Woodgate och Degner (2003) skriver i sin studie att den aggressiva behandlingen barnet 

måste genomgå påverkar hela familjen negativt och föräldrarna kan känna en oerhörd 

hjälplöshet av att se sitt barn lida (ibid.). Således kan det tänkas vara viktigt att föräldrarna 

känner stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen i samband med behandlingen på sjukhuset 

för att underlätta situationen för familjen på bästa sätt.  
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Föräldrars upplevelser när deras barn fått diagnosen cancer 
Föräldrarna ställs inför en helt ny verklighet när deras barn blivit diagnostiserad med 

sjukdomen cancer (Dovelius, 2000). Bodegård (2007) instämmer med att när ens barn 

insjuknat i en sjukdom som cancer rasar föräldrarnas värld samman och tankar kring vad som 

kan ha orsakat sjukdomen är något som föräldrarna ständigt försöker få svar på (ibid.). 

Föräldrar i situationen där deras barn blivit diagnostiserad med sjukdomen cancer börjar 

genast söka efter nödvändig information som kan vara av betydelse för deras barns framtid 

(Björk, Wiebe & Hallström, 2005). Rignér, Jansson och Graneheim (2011) påtalar att 

föräldrar till cancersjuka barn behöver få känna sig bekräftade och få information angående 

barnets sjukdom. Vidare menar Rignér, Jansson och Graneheim (2011) att information från 

hälso- och sjukvårdspersonal är bristfällig och framförs ofta till exempel då en infusion till 

det cancersjuka barnet skall ges (ibid.).  

 

Enligt Kreuger (2000) känner många föräldrar sig arga och ledsna när de fått reda på att deras 

barn har en cancersjukdom och frågan som föräldrarna ofta ställer till personalen är; kommer 

mitt barn att klara sig? McGrath, Paton och Huff (2005) påvisar i sin studie att en känsla av 

sorg, stress och rädsla men även osäkerhet är något föräldrar får leva med då cancerdiagnosen 

av deras barn är ett faktum. Enligt Enkär (2000) kan föräldrar ibland uttrycka sig genom ilska 

mot hälso- och sjukvårdspersonal när deras barn fått diagnosen cancer. Vidare menar Enskär 

(2000) att ilskan bland annat kan bero på att diagnosen inte blivit ställd tidigare eller att 

hälso- och sjukvårdspersonalen inte tillräckligt förstår deras situation (ibid.). Hela familjen 

ställs inför en helt ny livssituation och tankar på att deras barn faktiskt kan dö är ofattbar. Då 

behandlingen kommit igång på allvar minskar den kaotiska upplevelsen för föräldrarna och 

känslan av kamp mot att övervinna sjukdomen tar vid (Dovelius, 2000). 

Föräldrars upplevelser under deras sjukhusvistelse 
Scott-Findlay och Chalmers (2001) framhäver att föräldrars tidigare upplevelser av trygghet 

ersätts med rädsla och ovisshet inför framtiden under sjukhusvistelsen (ibid.). När 

behandlingen av det cancersjuka barnet sätts igång är det vanligt att föräldrarna får en känsla 

av sorg som förstärks allt mer med tiden då ovissheten om hur allt kommer att te sig 

fortfarande är oklart (McGrath, Paton & Huff, 2004). Vidare menar McGrath, et al. (2004) att 

föräldrarna under sjukhusvistelsen kan uppleva en outhärdlig trötthet i kombination med all 

oro då de praktiska sysslorna i hemmet utanför sjukhuset gör sig påminda. Svavarsdottir 

(2005) förklarar att mammor kan känna sig otillräckliga under sjukhusvistelsen då de har 
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svårt att samordna familjen och strukturera vardagen och aktiviteter hemma för resterande 

familj. Papporna kan känna skuld och otillräcklighet då de har svårt att både hantera sitt 

arbete och samtidigt finnas till hands för det cancersjuka barnet (ibid.). Många föräldrar 

väljer att avsluta sitt arbete för att helt och hållet kunna fokusera på sitt sjuka barn. Detta 

leder till ekonomiska påfrestningar för hela familjen samtidigt som utgifter tillkommer för 

bland annat transport till och från sjukhuset, mat och mediciner (Scott-Findlay & Chalmers, 

2001). 

 

Under sjukhusvistelsen kan barnet med en cancersjukdom behöva genomgå flertalet 

behandlingar som leder till att de blir extra infektionskänsliga. Föräldrarna och det sjuka 

barnet kan då bli isolerade mot omgivningen under en tid framöver vilket leder till minskat 

socialt umgänge med resterande familj och vänner (Kreuger, 2000). Björk, Wiebe och 

Hallström (2005) betonar att föräldrar genomgår förändringar i livet där allt plötsligt kretsar 

kring det sjuka barnet. Förändringarna kan innebära att exempelvis syskon och partnern blir 

åsidosatt i en situation där tankar kring liv och död väcks till liv. Vidare menar Enskär (1999) 

att bästa sättet för att undvika skuldkänslor är att låta syskonen vara med på sjukhuset så 

mycket som möjligt för att inte gå miste om värdefull tid tillsammans (ibid.). 

 

Enligt Espezel och Canamc (2003) uppskattar föräldrar under sjukhusvistelsen att hälso- och 

sjukvårdspersonal tar sig tid till att lära känna deras barn som har en cancersjukdom och 

försöker få mer kunskap om tillståndet som barnet befinner sig i. Det framhävs också i 

studien att föräldrar uppskattar att få tid till att lära känna hälso- och sjukvårdspersonalen som 

ska ta hand om deras barn. Detta leder till att föräldrarna kan känna trygghet på sjukhuset. 

Vidare framhävs det av Espezel och Canamc (2003) att föräldrar anser att den bästa vården 

till deras barn på sjukhuset ges då både hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrarna arbetar 

tillsammans (ibid.). 

 

Föräldrarnas upplevelser om hur personalen tar hand om dem på sjukhuset har enligt Enskär 

och von Essen (2000) visat sig vara av betydelse för hur barnet kan uppleva situationen runt 

omkring sig under sjukhusvistelsen. Vidare menar von Essen (2000) om föräldrarna upplever 

att de blir väl omhändertagna, får nödvändig information, känner sig delaktiga i vården av sitt 

barn samt känner förtroende för hälso- och sjukvårdspersonalen kan tryggheten för barnet 

också öka (ibid.). Således är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal ger stöd till föräldrar 
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på sjukhuset på ett professionellt och individuellt sätt för att på så sätt också minimera risken 

för onödigt lidande för barnet. 

Att vara mamma och pappa  

Förälder innebär för de flesta att vara en beskyddande och trygg individ som alltid finns till 

hands och som alltid gör sitt bästa för att undvika smärta hos sitt barn (Enkär, 2000). Schaller 

(1992) menar att föräldrarna knyter ett starkt band till sitt barn redan från födseln och deras 

uppgift är att skydda barnet ifrån faror. Enkär (2000) menar att föräldrar som ser sitt barn lida 

behöver mycket kraft och mod för att orka ta sig igenom en situation där föräldrarna inte kan 

göra mer än att stötta och motivera barnet till att allt kommer att bli bra. I Kars, Duijnstee, 

Pool, van Delden och Grypdonck (2008) studie anser föräldrarna i studien att deras 

föräldraskap för barnet innebär ”att vara där för sitt barn”, ”oavsett vad som än händer 

kommer vi alltid att stå vid din sida” och ”du kan alltid räkna med oss vi kommer aldrig att 

göra dig besviken”. Vidare menar Kars et al. (2008) när ens barn insjuknat i en 

cancersjukdom innebär föräldraskapet ”att vara där för sitt barn” (ibid.). 

 

Föräldrar till cancersjukt barn beskriver i Kars et al. (2008) studie att de har ett starkt behov 

av delaktighet under barnets sjukdomstid. Det framkommer också att det kan finnas en del 

skillnader mellan att vara mamma och pappa (ibid.). Mammor har en förmåga att 

skuldbelasta sig själva över sitt barns diagnos mer än vad pappor har (Dovelius, 2000). I en 

studie av Fletcher och Paula (2011) berättar mammor om att det är viktigt att få stöd under 

den påfrestande behandlingen. Mammorna i Fletcher och Paula (2011) studie kunde uppleva 

en lättnad över att få samtala med andra föräldrar vars barn också haft någon form av 

cancersjukdom. De flesta mammor vars barn som överlevt cancern känner efteråt att de vill 

hjälpa andra familjer vars barn är i samma situation som deras eget varit. Mammor vars barn 

avlidit kunde känna detsamma, att hjälpa andra familjer kunde kännas som en tröst och att 

därmed bevara minnet av sitt barn mer levande. Brody och Simmons (2007) påtalar i sin 

studie att pappor till ett cancersjukt barn behöver få socialt stöd ifrån släkt och vänner. Det 

framkom även att papporna är i behov av stöd från sjukvårdspersonal där kommunikation och 

information kring barnets sjukdom är betydelsefullt för att känna tillräcklighet under 

sjukdomstiden (ibid.). 
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Hälso- och sjukvårdspersonal 
Hälso- och sjukvårdspersonal innebär enligt (SFS 1998:531) personer som har en 

legitimation inom yrket för hälso- och sjukvård. Personal ska vara verksam vid sjukhus eller 

annan vårdinrättning och medverkar i hälso- och sjukvård av patienter. Följaktligen avser 

hälso- och sjukvårdspersonal även personer som arbetar med att tillverka läkemedel samt 

expediera sådana. Även personer som arbetar för att ge råd och upplysningar inom olika 

områden tillhör hälso- och sjukvårdspersonal (ibid.). Vidare ska hälso- och sjukvårdspersonal 

enligt (SFS 1998:531) kunna utföra arbetet i överenskommelse med vetenskap och beprövad 

erfarenhet. De ska också ge patienten en sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 

uppfyller dessa krav. Vården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd 

med patienten (ibid.). Således kan hälso- och sjukvårdspersonal innefatta både 

undersköterskor, sjukgymnaster, läkare med flera. Studiens syfte är att belysa föräldrars 

upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal då deras barn har en cancersjukdom. 

Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal ofta arbetar i team är det inte givet att studien endast 

belyser sjuksköterskans perspektiv. Däremot kommer inte den här studien att belysa den 

medicinska behandlingen utan fokuseras på omvårdnaden. 

 

Bodegård (2007) skriver att hälso- och sjukvårdspersonal har till uppgift att bota och lindra 

sjukdom hos patienter men ska även kunna hjälpa patienten och dess anhöriga med deras 

rädsla och ångest över sjukdomen. Kreuger (2000) förklarar att förr i tiden var det inte vanligt 

att mamman och pappan fick vara tillsammans med sitt barn på sjukhuset. Sjukvårdspersonal 

kunde då lägga allt fokus på barnet i fråga och lite mindre på föräldrarna, idag är det tvärtom 

(ibid.). Det tordes därför vara mer angeläget att lyfta fram behovet av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonal till föräldrar vars barn har en cancersjukdom då barncancervården idag 

inriktar sig mot hela familjen.  

 

Bodegård (2007) framhäver att sjukvårdspersonal som arbetar nära familjer till ett svårt sjukt 

barn knyter ofta ett känslomässigt kontak till dem. Ibland kan även hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar nära svårt sjuka barn och dess familjer behöva stöd från 

exempelvis psykolog för att i sin tur kunna ge stöd åt föräldrarna. Bradley et al. (2009) 

instämmer och menar att hälso- och sjukvårdspersonal kan behöva individuell handledning 

och stöd för fortsatt professionell utveckling i arbete som kräver nära kontakt med föräldrar 

och deras barn med en cancersjukdom (ibid.). 
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Stöd 

Stöd inom vården har idag en stor betydelse inom många olika områden och kan innebära 

både känslomässigt och praktiskt stöd (Stoltz, Pilhammar och Willman, 2006). Enligt Aho, 

Tarkka, Åstedt-Kurki och Kaunonen (2009) beskrivs stöd som mänskliga interaktioner där 

människan både ger och tar emot känslomässig, konkret och informativt stöd. Coulson och 

Greenwood (2012) menar att det finns olika sätt att ge stöd på bland annat genom sociala, 

emotionella, informativa samt genom självkänsla och konkret hjälp. Det emotionella stödet 

kan visa sig genom empati och uppmuntran medan den konkreta hjälpen kan innebära att 

föräldrar sinsemellan hjälper varandra på olika sätt då exempelvis problem inom sjukdomen 

uppkommit. Cohen och Syme (1985) instämmer med att stöd kan ges på olika sätt där det 

känslomässiga stödet t.ex. kan handla om att hälso- och sjukvårdspersonal alltid finns till 

hands och där föräldrar kan tala om sina känslor då stunderna under sjukdomstiden blir allt 

för påfrestande. Ett informativt stöd kan handla om att hälso- och sjukvårdspersonal ser till 

behovet av information och att föräldrarna får vara delaktiga så mycket som möjligt under 

behandlingen (ibid.). 

Teoretisk referensram 
Eriksson (1994) skriver att lidandet är en kamp mellan det onda och det goda där det onda 

hör samman med allt lidande. När en människa lider innebär detta ofta en kamp emot något. 

Känslan av att lida kan innebära att människan känner ångest, oro och rädsla (ibid.). Således 

skulle det kunna vara så att föräldrar till ett cancersjukt barn upplever ångest, oro och rädsla 

som en form av lidande. Vidare menar Eriksson (1994) när människan gått in i ett lidande 

börjar också kampen mot att besegra lidandet (ibid.). Det skulle kunna innebära att föräldrar 

som blivit informerade om att deras barn har en cancersjukdom går in i ett slags lidande och 

när lidandet har infunnit sig finns det inget annat val än att kämpa och besegra sjukdomen. 

 

Eriksson (1994) menar att vårdandets grund för att lindra lidandet är tron, hoppet och 

kärleken. Känslan av tro innebär förväntningar om att framtiden bär med sig något gott. 

Känslan av att hoppas innebär att personen ännu inte gett upp hoppet om att framtiden bär 

med sig det goda och kärleken är den som utgör en bro mellan sig själv och sina 

medmänniskor (ibid.). Således kan förståelsen av att kunna införliva tro, hopp och kärlek till 

föräldrar vars barn har en cancersjukdom vara betydelsefullt i omvårdnaden från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Likaså att ge professionellt stöd och vård. Eriksson (1991) menar att 

vårdandet i sig är en naturlig del i det mänskliga beteendet, men ibland händer det att den 
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naturliga vården inte räcker till och då behöver den yrkesmässiga vårdaren träda in för att ge 

professionell vård. Den professionella yrkesmässiga vårdaren skall finnas till och hjälpa samt 

fungera som ett stöd åt den naturliga vården (ibid.). Således skulle den professionella 

vårdaren kunna stödja föräldrarna med ett cancersjukt barn på flera olika sätt för att 

underlätta vistelsen på sjukhuset för familjen där tron hoppet och kärleken blir det centrala 

budskapet.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen på sjukhuset när deras barn har en cancersjukdom.  

Metod 
Utifrån studiens syfte genomfördes det en kvalitativ studie med hjälp av tre självbiografiska 

böcker. En kvalitativ studie ansågs relevant då syftet var att belysa föräldrars upplevelser av 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen när deras barn har en cancersjukdom. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) menar genom att välja en kvalitativ metod är forskaren mål att 

nå förståelse. Vidare menar Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) att i en kvalitativ studie 

läggs vikten vid att försöka få fram individers meningsupplevelser, processer och relationer 

samt få en djupare förståelse om människors uppfattningar (ibid.).  

 

I studien sammanställdes litteratur från tre självbiografiska böcker för att få en djupare 

förståelse om föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Segersten 

(2012) förklarar att biografier handlar om en person som berättar om hans/hennes alternativt 

någon annans livshistoria vilket med fördel kan vara användbar information i ett 

vetenskapligt syfte då upplevelser anses kunna öka förståelsen av en människas upplevda 

situation. Friberg (2006) instämmer och menar att självbiografi framhäver hur människor 

upplever/har upplevt en situation då de själva i detalj skrivit ner sina upplevelser och känslor. 

Vidare menar Friberg (2006) att med hjälp av självbiografiska böcker där författaren 

beskriver situationer i livet som är av betydelse för dem är det möjligt för hälso- och 

sjukvårdspersonal att få en djupare insikt och förståelse i människors liv och på så sätt kunna 

införliva en bättre omvårdnad (ibid.). Genom att använda sig av berättelser om familjens 
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upplevelser av barncancer och deras verklighet är det möjligt att sjukvårdspersonalen kan få 

en ökad kunskap att ta hand om och se till hela familjen (Woodgate, 2006).  

Datainsamling 
Självbiografiska böcker har samlats in via sökning i Blekinge Tekniska Högskolas (BTH) 

bibliotekskatalog samt Adlibris.se som är Nordens största internetbokhandel. 

Inklusionskriterier 

Böcker som valdes ut till studiens syfte var självbiografiska böcker skrivna av föräldrar vars 

barn insjuknat i en cancersjukdom. Böckerna skulle vara skrivna utifrån behandlingstiden på 

sjukhuset där föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal skulle 

beskrivas. Föräldrarnas barn med en cancersjukdom skulle vara mellan 0 och18 år och 

böckerna skulle vara skrivna på svenska.  

Exklusionskriterier 

Ljudböcker exkluderas då det finns risk att som lyssnare bli påverkad av hur berättaren läser 

upp texten låter eller hur personen formulerar sig. Elektroniska bloggar exkluderades på 

grund av att sammanhanget inte blir detsamma som i en skriven bok där läsaren följer 

berättelsen från början till slut. Elektroniska bloggar kan ibland även innehålla information 

som inte har med studiens valda syfte att göra. Böcker skrivna av syskon exkluderades då 

studiens syfte var att belysa föräldrarnas upplevelser. 

Sökning 

Sökningen efter lämpliga böcker började på BTH: s bibliotekskatalog. Sökorden innefattade 

orden föräldrar, barn, cancer och biografier. Sökningen inleddes med att välja en flik vid 

namnet ”Bläddra ämnesvis” därefter valdes en förvald kategori vid namnet ”Biografi med 

genealogi” - särskilda personer som var det bästa alternativet för att komma så nära 

biografier som möjligt. Sökningen begränsades till att skriva in barncancer i en fritext sökruta 

och då kom en sökträff över hela Sveriges sortiment på böcker som handlar om biografier om 

barn som fått cancer. Sökningen avgränsades ytterligare genom att välja Blekinge Tekniska 

Högskola och antalet träffar minskade till elva böcker. Av dessa elva böcker valdes sex bort 

direkt då böckerna var skrivna av barn som haft en cancersjukdom och uppfyllde inte valda 

inklusionskriterier. De kvarvarande fem böckerna lästes igenom en gång varav tre böcker inte 

innehöll tillräckligt mycket information som svarade mot studiens syfte. Bibliotekskatalogen 

resulterade i två böcker som svarade mot studiens syfte nämligen Inuti sorgen – berättelsen 
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om Joel (Andersson, 2004) och Det är ju cancer – om att fylla vår dotters dagar med liv 

(Karlsson, 2005) . 

 

Sökningen på Nordens största internetbokhandel Adlibris.com avgränsades genom att välja 

en förvald kategori ”Biografier memoarer” där en sökträff på över 5000 böcker påträffades. 

Därefter avgränsades sökningen ytterligare genom att skriva in barn i en fritext sökruta för att 

få fram relevanta böcker till studiens syfte. Sökningen gav 39 träffar där 

innehållsbeskrivningen på varje bok lästes igenom. En bok vid namnet En Ängel till låns 

(Milton, 2011) påträffades. Boken uppfyllde kraven inom valda inklusions samt 

exklusionskriterier och valdes ut att ha med inför den kommandes studies resultat. Resterande 

38 träffar valdes bort på grund av att de varken handlade om barncancer eller om föräldrars 

upplevelser när deras barn har en cancersjukdom.  

 

Alla tre inkluderade böckerna valdes ut oberoende av vilken form av cancersjukdom barnet 

hade och oberoende om barnet har ”vunnit kampen” mot cancersjukdomen eller ej.  

Inkluderade böcker 

Inuti sorgen – berättelsen om Joel  

Tord Andersson är författare och pappa till Joel som var 13 år då beskedet kom om att han 

hade drabbats utav leukemi, en form utav blodcancer. I boken beskriver Tord om hur hans 

son kämpar från början till slut och hur föräldrarna upplevde stödet ifrån hälso- och 

sjukvårdspersonal på de olika sjukhusen under behandlingen. Boken publicerades två år efter 

Joels bortgång (Andersson, 2004) 

 

Det är ju cancer – om att fylla vår dotters dagar med liv 

Anki W. Karlsson är mamma till Lina som var åtta år gammal då hon insjuknade i sjukdomen 

cancer. Anki W. Karlsson berättar om hur de gör allt från resor till olika slags utflykter för att 

fylla deras dotters dagar med liv. Anki W Karlsson berättar också om hur familjen upplevde 

stöd ifrån hälso- och sjukvårdspersonal och hur föräldrarna försöker upprätthålla det 

vardagliga livet hemma för de kvarvarande syskonen. Boken publicerades fem år efter Linas 

bortgång (Karlsson, 2005). 
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En ängel till låns 

Humlan Milton är mamma till Calle som bara var ett år då han fick diagnosen hjärntumör. 

Humlan Milton är legitimerad sjuksköterska och tar under behandlingen på sjukhuset på sig 

mycket ansvar angående vården av sin son. I boken får vi följa hennes sons kamp mot 

cancern och hur hon som förälder upplever stöd från hälso- och sjukvårdspersonal på de olika 

sjukhusen. Calle kämpade i två års tid mot sjukdomen. Två år efteråt publicerades denna bok 

till ett minne av Calle (Milton, 2011).  

Analys  
Analysen gjordes utifrån Graneheim och Lundmans (2012) tolkning av Krippendorffs 

innehållsanalys för kvalitativa metoder. Analysen består av fem olika steg, meningsenhet, 

kondenserad meningsenhet, kod, underkategori och kategori. Som Graneheim och Lundman 

(2012) förespråkar har de självbiografiska böckerna noga lästs igenom upprepade gånger för 

att få en ökad förståelse och för att inte gå miste om nödvändig information (ibid.). 

Allteftersom böckerna lästes har meningsbärande enheter tagits ut som svarade mot studiens 

syfte. De meningsbärande enheterna såsom hela meningar samt hela stycken togs ut för att 

inte gå miste om själva sammanhanget och skrevs ner på papper under tiden som boken 

lästes. Därefter har de meningsbärande enheterna/styckena som skrevs ned lästs igenom ännu 

en gång och markerats med en överstrykningspenna för de meningar som svarade mot 

studiens syfte. Meningsbärande enheterna har därefter kondenserats ner till mindre enheter 

och grupperats efter gemensamt innehåll för att underlätta det kommande resultatet. 

Kondensering av meningsenheterna bildade en kod som enligt Graneheim och Lundman 

(2012) innebär att meningsenheten får en specifik benämning (ibid.). Koderna grupperades 

sedan och sattes samman till kategorier. Graneheim och Lundman (2012) menar att genom de 

meningsbärande enheterna kodas samt grupperas och sätts ihop leder det till att kunna se 

innehållet mer kortfattat och därmed lägga grunden för kommande resultat (ibid.). Totalt 

framkom det fyra kategorier; Inge hopp, Inge trygghet, Att vara närvarnade och Att visa 

förståelse. Se Bilaga1 Exempel på analysförfarande. 

Etiskt övervägande 
Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) ska forskning ske utifrån individens rättighet, 

värdighet och där deras säkerhet tas i beaktning (ibid.). Författarna till böckerna har själva 

valt att berättat om sina upplevelser och därefter publicerat boken så att andra människor ska 

kunna ta del av innehållet. Kanske beror det på att de också vill att andra människor ska få en 



 

15 
 

ökad förståelse och kunna ta del av den kunskap som de införskaffat sig. Ett etiskt problem 

som skulle kunnat uppstå var ifall studien inte hade beskrivit i detalj meningar om deras 

upplevelser. Då hade innehållet författarna skrivit blivit mindre tillförlitligt och innehållet i 

boken skulle på så vis också ha ändrats. Därför har beslut fattats om att plocka ut citat från 

böckerna där författarnas upplevelser kan återspegla sig på nytt och studien får på så vis ett 

mer trovärdigt resultat. 

Resultat 

Inge hopp 
Föräldrarna kunde under deras barns sjukdomstid på sjukhuset känna att hoppet hade en stark 

inverkan på hur de kände sig från dag till dag. Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetade på 

sjukhuset kunde med små hjälpmedel införliva hopp vilket ledde till att föräldrarna kände sig 

lite bättre under behandlingen av deras barn med en cancersjukdom. Oftast behövdes det inte 

mycket ansträngning från personalens sida utan det kunde räcka med ett leende när de möttes 

i korridoren eller när de lämnade rummet där barnet och föräldrarna befann sig i. Dagar då 

behandlingen av deras cancersjuka barn inte gick framåt som det skulle kunde föräldrarna 

uppleva det som om hela världen rasade samman. Tankarna om att deras barn skulle bli friska 

igen var vid dessa tillfällen inte alltid så hoppfulla. Vid dessa stunder uppskattades det av 

föräldrarna att få en pratstund med hälso- och sjukvårdspersonalen där samtal kring hur 

behandlingen och prognosen för deras barn såg ut för tillfället. Föräldrarna upplevde dessa 

pratstunder som betydelsefulla. Föräldrarna kunde där få tid att utbyta sina tankar med 

personalen i lugn och ro och att känslan av hopp ofta infann sig igen efteråt. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens förmåga att införliva hopp kunde av föräldrarna upplevas som 

 ett slags bekräftande på att de såg, hörde och förstod deras situation då stunder av oro och 

rädsla infann sig hos dem.  

 

En förälder skrev om hur pass viktigt han ansåg det var att personalen förmedlade hopp till 

föräldrarna under sjukdomstiden och vilka följderna kunde bli om inte alla hjälptes åt. 

 

Ett barn som går igenom en tung behandling behöver mycket stöd från 

föräldrarna. Om personalen kan förmedla hopp och styrka, då ökar 

chanserna. Men beroendekedjan tar aldrig slut där, för personalen 
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behöver också stöd för att orka med. Om en av länkarna försvagas så kan 

kedjan brista (Andersson, 2004, s. 110). 

Inge trygghet 
Föräldrarna och deras barn med en cancersjukdom fick emellanåt byta avdelning/sjukhus 

under behandlingens gång vilket kunde upplevas som påfrestande för föräldrarna där de 

återigen skulle vänja sig vid en ny miljö, nya rutiner och ny personal. Vid dessa tillfällen var 

det skönt för föräldrarna om hälso- och sjukvårdspersonalen var snälla, omtänksamma och 

bemötte dem väl när de anlände till platsen. Hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande av 

föräldrarna har visat sig ha en avgörande del i hur föräldrarna upplevde tryggheten i den nya 

situationen som de befann sig i på de olika sjukhusen. Föräldrarnas upplevelse av trygghet 

från hälso- och sjukvårdspersonalen var också viktig i det sammanhanget där föräldrarna 

själva skulle vara starka och införliva trygghet åt sitt barn med en cancersjukdom i en otrygg 

situation. Föräldrarna och deras barn med en cancersjukdom kände sig främst trygg på 

sjukhuset där de startade behandlingen. De menade att där hade de lärt känna personalen som 

hjälpt dem att bygga upp deras trygghet på ett sätt som var svårt att återuppbygga på andra 

sjukhus med andra människor. En av föräldrarna beskriver om en otrygg situation där de kom 

till en ny avdelning och miljön runt omkring var mycket omodern och tråkig gentemot vad de 

var vana vid men där hälso- och sjukvårdspersonalen förstärkte tryggheten hos henne igen. 

 

Vi blev naturligtvis väldigt väl omhändertagna, trots vår trista inställning. 

De människor som skulle ta hand om oss inför transplantationen visade 

sig vara väldigt rara. Speciellt syster Annika, hon var väldigt engagerad, 

rutinerad och trygg (Karlsson, 2005, s. 66). 

 

Efter att ha tillbringat en lång tid på sjukhuset valde en del föräldrar att åka på permission 

med sitt barn för att få komma hem till sin naturliga miljö och ”sy ihop familjen” som en av 

föräldrarna uttryckte sig. När de återvände till sjukhuset förklarade föräldrarna att det kändes 

skönt att återvända till tryggheten på sjukhuset igen där hälso- och sjukvårdspersonalen 

befann sig. Där fick de den hjälp de behövde om något oväntat skulle inträffa och där kunde 

föräldrarna koppla av och veta att tryggheten fanns precis utanför dörren.  

 

Föräldrarna berättar flertalet gånger om hur de kände sig mest trygg med viss hälso- och 

sjukvårdspersonal, oftast de som varit med ifrån början då behandlingen av cancern började 
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och som kände till hela sjukhistorien. De hade byggt upp ett förtroende för varandra på ett 

sätt som gjorde att hälso- och sjukvårdspersonal på andra sjukhus verkade opålitliga och 

ibland okunniga gentemot den personalen föräldrarna var vana vid.  

 

Doktor Berit som varit med från första stund när Lina skrevs in på 

radiumhemmet första gången, arbetade på Huddinge sjukhus. Det var vi 

också glad för. Det var alltid skönt att träffa någon vi redan kände och 

som vi hade förtroende för (Karlsson, 2005, s. 75). 

 

En förälder berättade om ett tillfälle då en läkare inom hälso- och sjukvårdspersonalen skulle 

gå på semester i början av hennes sons behandling men valde att stanna kvar på sjukhuset för 

att följa upp behandlingen. Föräldern berättade om hur glad hon blev över beslutet och att 

hon hade skapade ett starkt förtroende till denna man som valde att stanna kvar och hjälpa 

hennes familj.  

 

En annan förälder berättade om tillfällen då hälso- och sjukvårdspersonalen ibland kunde ha 

både tråkiga och positiva nyheter att berätta gällande dotterns sjukdom och behandling, men 

så länge de var ärliga kunde föräldrarna koppla av och de behövde inte fundera över hur saker 

och ting låg till. Tillfällena där hälso- och sjukvårdspersonalen var uppriktiga ingav också ett 

förtroende till föräldrarna. 

 

Det var fruktansvärda besked de gav oss, men det var i alla fall skönt att 

läkarna var öppna och raka. De informerade oss om allt (Karlsson, 2005, 

s. 191). 

 

Föräldrarna till sitt cancersjuka barn berättade att det var många tankar som rörde sig i 

huvudet på dem under sjukdomstiden och att en känsla av lugn kunde infinna sig när hälso- 

och sjukvårdspersonal såg, hörde, och lyssnade till vad föräldrarna hade att säga samt höll 

dem informerade angående deras barns cancersjukdom. Även hur personalen informerade om 

tråkiga nyheter för familjen gjorde att föräldrarna upplevde ett lugn över situationen. En av 

föräldrarna förklarar också hur hälso- och sjukvårdspersonalen ingav ett lugn vid ett tillfälle 

då hennes dotter kräktes blod. Hälso- och sjukvårdspersonalen hanterade situationen 

professionellt vilket gjorde att hela situationen inte förvärrades. En annan förälder berättade 

om hur de dagligen möttes av personal som gjorde allt för att sonen skulle ha det så bra som 
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möjligt under vistelsen på sjukhuset. Föräldern skrev också om ett tillfälle inför en 

behandling där hälso- och sjukvårdspersonalen fick henne att känna sig lugn. 

 

Hon gav all den information vi behövde veta och mer därtill om de frågor 

vi hade. Det var skrämmande men hon ingav ett lugn bara med sitt söta 

leende att rädslan trycktes tillbaka (Milton, 2011, s. 108). 

Att vara närvarande 
Föräldrarna förklarade om hur tacksamma de var över att personalen alltid gjorde sitt bästa 

för var och ett av barnen och att de vid speciella tillfällen såsom födelsedagar delade sin 

närvaro med familjen på sjukhuset med varma skratt och presenter till barnen. Detta 

upplevdes som positivt av alla föräldrar då firandet av barnets födelsedag i normala fall firas 

ihop med släkt och vänner. Föräldrarna förklarar också om hur väl omhändertagna de kände 

sig och att några inom personalen blev riktigt goda vänner med föräldrarna. Det upplevdes 

som skönt för föräldrarna att ha några på sjukhuset de kunde dela glädje och sorg med och 

som hade kunskaper om familjens situation.  

 

En förälder berättar om ett tragiskt tillfälle när deras dotter fick återfall av sin cancersjukdom 

och fick återgå till sjukhuset. Vid detta tillfälle uppskattades det av föräldern att personalen 

visade sitt känslomässiga stöd när hennes dotter kom tillbaka. Personalen visade sitt 

medlidande och gav enligt föräldern ett professionellt bemötande när de anlände till 

avdelningen.  

 

De lät oss aldrig dra iväg i falska förhoppningar, men de hjälpte oss upp 

ur vår förtvivlan och lyckades få oss att tro på att vi skulle orka fortsätta. 

Hur de gjorde vet jag inte. Jag tror att de bara stod kvar och lyssnade på 

oss när vi pratade, mycket mer var det nog inte. Men det räckte. Några av 

dem grät med oss vilket är oändligt mycket bättre än iskall distans 

(Andersson, 2004, s. 53). 

 

En förälder förklarade hur han ibland kunde sitta och fundera över vad det var som gjorde att 

han kände sig stärkt efter varje sjukhusbesök. Han kom fram till att det inte alltid hade med 

hans sons blodvärden att göra utan det var något mer betydelsefullt. Föräldern kom fram till 

att det berodde på hur engagerade hälso- och sjukvårdspersonalen var, vilket stöd föräldrarna 
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fick under sjukhusvistelsen och slutligen hur mycket tid som hälso- och sjukvårdspersonalen 

gav familjen. Hälso- och sjukvårdspersonal som tog sig tid till föräldrarna och deras barn 

med en cancersjukdom var uppskattat från samtliga och det märktes tydligt vilka av hälso- 

och sjukvårdspersonalen som var beredda att ge dem den tiden när de klev in i deras rum på 

avdelningen. 

Att visa förståelse 
De familjer som hade kvarvarande syskon i hemmet upplevde att hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade god förståelse för deras situation och försökte alltid göra sitt bästa 

för att underlätta tillvaron för familjen. En familj reste en del under sjukdomstiden för att 

göra tiden för deras dotter så bra som möjligt. Detta hjälpte hälso- och sjukvårdspersonalen 

till med så gott de kunde. De såg till att föräldrarna var väl informerade innan de åkte och 

upplyste dem till att det bara var till att ringa om något oväntat skulle hända. Föräldern 

berättade att det kändes skönt att hälso- och sjukvården engagerade sig i att familjen skulle ha 

det bra.  

 

En annan förälder berättade om en läkare som visade förståelse genom att han förklarade hur 

viktigt han ansåg det var att finnas till hands för familjen i en situation där ett av barnen har 

en cancersjukdom. Läkaren menade också på att cancervården är en helhet där inte bara det 

sjuka barnet står i fokus utan även föräldrar, syskon och vänner runt omkring. Föräldern i 

detta fall anförtrodde sig speciellt till denna läkare. Föräldern berättade också om att de i 

hälso- och sjukvårdspersonalen han hade träffat på under sjukhusvistelsen hade alla förstått 

innerbörden av att stötta sin patient men även familjen och det var han mycket tacksam för.  

Diskussion 

Metoddiskussion 
En kvalitativ litteraturstudie med hjälp utav tre självbiografiska böcker har gjorts med 

avsikten att belysa föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen när 

deras barn har en cancersjukdom. Den kvalitativa metoden fick fram information som var 

betydelsefull till studiens valda syfte. Polit och Beck (2008) betonar att i en kvalitativ metod 

beskrivs människors upplevelser och erfarenheter (ibid.). Genom att använda sig utav en 

kvalitativ metod kan människor få en bättre insikt i exempelvis vad ett lidande kan innebära 
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och hur en anhörig eller patients upplevelser gestaltar sig inom vården (Friberg, 2012). Enligt 

Segersten (2012) kan biografier utifrån skönlitterära böcker som bygger på författarens egna 

upplevelser vara en god källa till att få fram trovärdighet för valt ämne (ibid.).  

 

Valet av metod skulle även kunna gjorts utifrån en empirisk studie baserad på intervjuer. 

Nackdelen med en empirisk studie skulle kunna vara att föräldrarna inte känner att det vore 

angeläget att bli intervjuad när de har det som mest arbetsamt under behandlingen av deras 

barn med en cancersjukdom på sjukhuset. En fördel med en empirisk studie baserad på 

intervjuer skulle kunna vara att upplevelsen öga mot öga med en person är mer konkret och 

ännu mer lättillgängligt att ta till sig som lyssnare än vad det är om du läser en bok. Enligt 

Friberg (2012) har en empirisk studie flera fördelar bland annat så kan författaren få en ännu 

djupare förståelse samt komma personen/personerna närmre i sökandet efter svar (ibid.). En 

kvantitativ metod valdes bort på grund av att studiens syfte är baserad på föräldrars 

upplevelser och Olsson och Sörensen (2011) nämner att den kvantitativa ansatsen innefattar 

fler personer för att studien ska gå att genomföra. En litteraturstudie grundad på artiklar 

valdes också bort då föräldrars upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonal när 

deras barn har en cancersjukdom redan blivit tolkad av en eller flera författare.  

 

Sökningar i BTHs bibliotekskatalog och internetbokhandeln Adlibris.com utfördes. Sökorden 

som användes var föräldrar, barn, cancer och biografier. Sökorden resulterade i tre relevanta 

böcker i förhållande till studiens syfte. Däremot behövdes sökorden på Adlibris.com skrivas 

in var för sig för att kunna finna böcker inom valda inklusions och exklusionskriterier. 

Språket har avgränsats till svenska för att kunna följa med i texten samt undvika eventuella 

missförstånd. Willman et al. (2011) nämner att feltolkning av valt språk skulle kunna leda till 

att resultatet blir påverkat (ibid.).  

 

Kvalitetsgranskning av de sex böckerna som valdes ut och som svarade mot inklusions samt 

exklusionskriterierna utfördes genom att läsa igenom var och en av böckerna. Därefter togs 

ställning till vilka utav böckerna som innehöll mest relevant information till studiens syfte. 

Samtliga tre böcker som slutligen valdes innehöll fakta som belyste föräldrars upplevelser av 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal. Böcker som exkluderades handlade om föräldrars 

upplevelser av att ha ett barn med en cancersjukdom men belyste inte stödet från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Alla tre inkluderade böckerna valdes ut oberoende utav vilken 

cancersjukdom barnet hade och oberoende av hur följderna efter behandlingen hade gått. I 
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alla böckerna som valdes avled barnet med en cancersjukdom. Detta anses ej ha påverkat 

resultatet då studien ej belyser den sista tiden i barnets liv utan inriktar sig på föräldrarnas 

upplevelser av stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen på sjukhuset när deras barn har en 

cancersjukdom. Samtliga tre böcker skrevs av barnets föräldrar efter att barnet avlidit. Om 

detta kan ha påverkat resultatet eller ej är svårt att ta ställning till. Om föräldrarna skrivit 

boken under tiden de var på sjukhuset skulle det kunna tänkas ha upplevt situationen 

annorlunda då tankar kring hopp, förtvivlan och oro var känslor som ständig uppkom hos 

föräldrarna. Möjligen har föräldrarna till deras barn med en cancersjukdom lättare hunnit gå 

igenom sina upplevelser av stöd efteråt och hunnit bilda sig en uppfattning om hur de ansåg 

att stödet från hälso- och sjukvårdspersonalen gav sig till känna på olika sätt under 

sjukhusvistelsen. Däremot kan denna studie endast svara mot de föräldrar vars barn avlidit 

och hur de upplevde stöd från hälso- och sjukvårdspersonalen. Kanske skulle upplevelsen av 

stöd kunnat se annorlunda ut för föräldrarna om barnet överlevt cancersjukdomen. 

 

Innehållsanalysen som använts till föreliggande studie var Graneheim och Lundmans (2012) 

tolkning av Krippendorffs innehållsanalys för kvalitativa metoder. Denna form av 

innehållsanalys valdes då metoden fick fram det väsentliga innehållet ur de självbiografiska 

böckerna. Modellen är strukturerad och väl utformad vilket har gjort att innehållet blivit 

enklare att förstå. I en litteraturstudie av självbiografiska böcker skulle även en narrativ 

analysmetod ha valts. Enligt Jonsson, Heuchemer och Josephsson, (2012) kan en narrativ 

analysmetod användas till insamlad information från böcker alternativt intervjuer där 

människors egna upplevelser lyfts fram (ibid.). Författaren i föreliggande studie valde dock 

Graneheim och Lundmans innehållsanalys där innehållet i meningsenheterna kortas ner till 

ett mer lättförståligt sammanhang. Problem som uppstått under kategorisering av 

meningsenheterna har varit att flera koder har visats sig passa in på flera kategorier. 

Graneheim och Lundman (2012) menar att detta är ett vanligt problem då innehållet handlar 

om människors upplevelser och kan då ses från flera synvinklar (ibid.). 

Resultatdiskussion 
I studiens resultat framkom det att föräldrarna ofta var oroliga och ledsna under deras barns 

behandling på sjukhuset. Föräldrarnas rädsla över att hoppet var de sista som skulle svika 

dem var många gånger en outhärdlig känsla under sjukdomstiden. Resultatet tyder på att 

exempelvis ett vänligt leende från hälso- och sjukvårdspersonalen kunde göra att känslan av 

hopp infann sig igen hos föräldrarna. Eriksson (1994) förklarar att när en människa 
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exempelvis känner oro och förtvivlan kan människan behöva känna hopp för att lindra 

lidandet. Enligt Patistea, Makrodimittri och Panteli (2000) kan hoppet vara en mycket 

betydelsefull faktor för föräldrars upplevelser av stöd då deras barn har en cancersjukdom.  

Vidare menar Eriksson (1991) att hoppet utgör ett slags styrka för människan och en känsla 

av att framtiden bär med sig något gott (ibid.). 

 

Samtliga föräldrar kunde uppleva att hälso- och sjukvårdspersonalen på olika sätt införlivade 

trygghet till dem under sjukhusvistelsen som gjorde att de upplevde ett slags stöd. Detta 

stärks utifrån Eriksson (1991) som förklarar att tron hoppet och kärleken kan visa sig på 

många olika sätt där den aktuella situationen blir avgörande för hur de kommer till att utföras 

(ibid.). Trygghet kunde också handla om att hälso- och sjukvårdspersonalen var lugn i 

bemötandet till familjen och hade ett lugnt tillvägagångssätt då de gav nytillkommen 

information angående barnets sjukdom. Detta stärks utifrån Rignér, Jansson och Graneheim 

(2011) som påvisar att föräldrar inte bara är beroende av information kring barnets sjukdom 

utan även på vilket sätt denna information ges (ibid.). 

 

I resultatet framhävs det att föräldrarna kände sig trygg med att få stanna kvar på ett och 

samma sjukhus med personal som de hade skapat ett förtroende för. Tryggheten var också 

betydelsefull såtillvida att föräldrarna som upplevde trygghet också kunde förmedla trygghet 

åt sitt barn med en cancersjukdom. Detta stärks av Hughes (2006) som instämmer med att 

föräldrar uppskattar att få ha en trygg relation med några inom hälso- och 

sjukvårdspersonalen som kan deras historia och som ger dem den tillförlitlig information som 

de är i behov utav. Vidare betonar Saniari et al. (2009) och von Essen (2000) att det är viktigt 

att ge stöd och införliva trygghet till föräldrar i en otrygg situation för att de i sin tur ska 

kunna förmedla trygghet till sitt barn (ibid.). 

 

Föräldrarna i studien tog på sig mycket ansvar kring omvårdnadsarbetet av sitt barn med en 

cancersjukdom. Detta gjorde dem ofta då de ville skapa en trygg stämning kring barnet i den 

mån det gick. Sjukhusmiljön ansågs av föräldrarna ibland skapa en otrygg stämning kring 

barnet bland vita sjukhuskläder samt nya obekanta ansikten som hela tiden kom och gick. 

Detta stärks av Kars, Duijnstee, Pool, van Delden och Grypdonck (2008) där det påvisas att 

föräldrar inte känner sig bekväma med att överlåta omvårdnaden av deras barn till någon 

annan inom hälso- och sjukvårdspersonalen som de inte är bekanta med. Vidare styrks detta 

av Espezel och Canamc (2003) studie där det framhävs att föräldrar uppskattar om personalen 
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tar sig tid till att lära känna deras barn med en cancersjukdom på sjukhuset. Detta kan i sin tur 

leda till att ett förtroende skapas och föräldrarna kan känna trygghet då personalen behöver 

träda in och ta hand om deras barn under behandlingen. Espezel och Canamc (2003) 

framhäver också att den bästa vården till barnet ges då personal och föräldrarna arbetar 

tillsammans. Vidare betonar von Essen (2000) att om föräldrar känner sig delaktiga under 

sjukhusvistelsen och i vården av deras barn kan ett förtroende sinsemellan skapas och 

tryggheten för barnet kan på så vis också öka (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro vid olika tillfällen på 

sjukhuset kunde upplevas som ett stöd för föräldrarna. Närvaron kunde handla om att 

personalen visade sitt engagemang genom att bland annat ge föräldrarna uppdaterad 

information angående barnets sjukdom eller då de visade på att de hade tid för familjen och i 

lugn och ro satte sig ner och samtalade med dem. Brody och Simmons (2007) styrker detta 

och menar på att föräldrar till ett barn med en cancersjukdom är i behov utav nytillkommen 

information från hälso- och sjukvårdspersonalen och även att kommunikationen sinsemellan 

sker kontinuerligt på ett lugnt och avslappnat vis (ibid.). I resultatet framkom det även att 

föräldrarna var mycket tacksamma över att personalen närvarade när deras barn med en 

cancersjukdom firade sin födelsedag på sjukhuset. Detta kunde upplevas som ett tillräckligt 

stöd för föräldrarna då barnets födelsedag i normala fall inte tillbringas på sjukhuset. 

 

Enligt Eriksson (2000) kan stöd infinna sig då hälso- och sjukvårdspersonal visar sina känslor 

öppet och låter det naturliga inom dem få komma fram (ibid.). Studiens resultat påvisade att 

föräldrar uppskattade att hälso- och sjukvårdspersonalen visade sitt känslomässiga stöd till 

föräldrarna då det uppkom svåra situationer under behandlingens gång som var påfrestande 

även för dem. Föräldrarna kunde uppleva detta känslomässiga stöd som ett slags närvaro från 

hälso- och sjukvårdspersonalen då de faktiskt förstod föräldrarnas upplevda situation av att ha 

ett barn med en cancersjukdom. Detta stärks utifrån Hughes (2006) studie som menar att det 

kan vara viktigt för föräldrarna att hälso- och sjukvårdspersonalen visar sitt känslomässiga 

stöd under sjukhusvistelsen som också leder till att stödet kan förbättras. Cohen och Syme 

(1985) instämmer och menar på att det känslomässiga stödet bland annat kan handla om att 

hälso- och sjukvårdspersonalen vågar visa sina känslor och prata med föräldrarna även i svåra 

situationer. Vidare menar Bradley et al. (2009) på att det kan vara viktigt att hälso- och 

sjukvårdspersonal som arbetar nära familjer till ett svårt sjukt barn också får professionellt 

stöd för att kunna ge fortsatt stöd till föräldrarna (ibid.). 
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Resultatet visar att familjer som hade kvarvarande syskon i hemmet ansåg det vara svårt att få 

ihop familjen och spendera tid tillsammans. Några föräldrar försökte så ofta de kunde åka på 

olika slags utflykter med det cancersjuka barnet och syskonen för att samordna familjen igen.  

Det framkom i resultatet att hälso- och sjukvårdspersonalen tog väl hand om hela familjen 

och visade på en god förståelse samt ett gott stöd när de gjorde allt de kunde för att familjen 

skulle få tillbringa tid tillsammans. De gav information som föräldrarna behövde veta innan 

de begav sig iväg och avslutade meningen med att det bara var till att ta kontakt om något 

oväntat skulle ske. Detta gjorde att föräldrarna kunde känna stöd även utanför sjukhuset. 

Detta stärks utifrån Svavarsdottir (2005) studie där det påvisas att föräldrar kan känna sig 

otillräckliga under sjukdomstiden då de har svårt att samordna hela familjen och finnas till 

hands för syskonen till barnet med en cancersjukdom. Scott-Findlay och Chalmers (2001) 

instämmer och menar att det är vanligt att föräldrar försöker hålla ihop familjen genom att 

upprätthålla normala rutiner och aktiviteter som tidigare (ibid.). Vidare betonar Hughes 

(2006) att hälso- och sjukvårdspersonal bör se till helheten inom barncancervården och visa 

förståelse samt försöka förverkliga familjens önskemål genom den långa behandlingen på 

sjukhuset (ibid.).  

Slutsats 
 Föreliggande studie ger en ökad förståelse om hur föräldrarna upplever stöd under 

sjukhusvistelsen från hälso- och sjukvårdspersonal när deras barn har en cancersjukdom. 

Studien ger också en ökad kunskap till hur hälso- och sjukvårdspersonal kan införliva stöd på 

olika sätt för att underlätta den påfrestande situationen som föräldrarna befinner sig i 

exempelvis då deras barn med en cancersjukdom genomgår svåra behandlingar.  

 

I studiens resultat påvisas det att föräldrarna upplevde stöd från hälso- och sjukvårdspersonal 

som ingav hopp under sjukhusvistelsen. Föräldrarna uppleva även stöd då hälso- och 

sjukvårdspersonalen på olika sätt ingav trygghet. Tryggheten kunde handla om att hälso- och 

sjukvårdspersonalen var trevligt i bemötandet, var ärlig samt gav föräldrarna information på 

ett lugnt och professionellt sätt kring barnets sjukdom. Ur resultatet framkom det också att 

föräldrarna kände sig trygg med personal som varit med från början då behandlingen startade 

och som kunde deras barns sjukdomshistoria. Resultatet visar på att föräldrarna upplevde stöd 

när hälso- och sjukvårdspersonalen delade sin närvaro genom att finnas till hands och genom 

att visa sitt känslomässiga stöd kring deras upplevelser av att ta hand om cancersjuka barn 

och deras familjer. Det framkom också att föräldrarnas upplevelse av stöd kunde handla om 
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att hälso- och sjukvårdspersonalen visade sin förståelse till familjen samt till föräldrarna som 

hade kvarvarnade syskon i hemmet. Mer forskning utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens 

perspektiv skulle kunna tänkas vara användbar information för att få en ökad förståelse om 

hur de upplever att stödet på sjukhus till föräldrarna ges. 
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Bilaga 1Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

”Det blir en lång och svår behandling, men om du tar dig igenom den är 
chansen stor att du blir frisk. Förstår du? Han hade gett oss det halmstrå vi 
behövde. Försiktigt började vi hoppas.” (Andersson, 2004, s. 16) 

Han hade gett oss det halmstrå vi 
behövde. Försiktigt började vi 
hoppas. 

Början till hopp   
 
 
 
 
 
 
 
 
Inge hopp 
 

”En undersköterska ledde mig in på ett rum och talade visa ord till mig. Vilka 
orden var kommer jag inte ihåg men jag minns att de fick mig att hämta 
krafter igen.” (Milton, 2011, s. 75) 

Undersköterskans ord fick mig att 
hämta kraft igen 

Ny kraft med 
bara några ord 

 

”Läkaren ordinerade också en ny medicin till Lina, men bad oss att inte ställa 
något hopp till den - men man vet aldrig, det kanske kan ske underverk. Tack 
doktorn för det lilla, lilla halmstrået du gav oss.” (Karlsson, 2005, s. 164 ) 

Man vet aldrig, det kanske kan ske 
underverk. Tack doktorn för det lilla 
halmstrå du gav oss 

Tack för det 
lilla halmstrå du 
gav oss 
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Bilaga 1 Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 
”Vi kände oss hemma på barn 3. Det var ju personal där som 
hjälpt oss bygga upp den bräckliga lilla trygghet vi 
hade.”(Andersson, 2004, s. 30) 

Det fanns personal där som gjorde att vi kände 
oss trygga. 

Personal fick oss att 
känna trygghet  

  

 

 

 

 

 

 

 

Inge 

trygghet 

”Vi blev oerhört väl omhändertagna och det betydde mycket 
för oss. Några att stötta sig mot när man känner att benen 
inte bär.” (Milton, 2011, s. 39) 

Vi blev mycket väl omhändertagna och det 
betydde mycket för oss. Några att stötta sig mot 
när benen inte bär 

Väl omhändertagna  

”Det var Kjell Johansson som gav Joel beskedet. Det kändes 
bra att det blev han som varit med från första början.” 
(Andersson, 2004, s. 51) 

Kjell gav Joel beskedet och det kändes bra 
eftersom att han varit med ifrån första början 

Förtroende för personal 
som varit med från 
början 

 

”Vi träffade även vår doktor Berit som varit med från 
starten. Att träffa samma läkare kändes tryggt, de kände 
Lina och vi visste att de kunde hela hennes historia.” 
(Karlsson, 2005, s. 91) 

Det kändes tryggt att träffa Berit som varit med 
från starten och som kände Lina. Vi visste att 
de kunde hela hennes historia 

Förtroende, trygghet  

”Semestern kunde vänta och det kändes tryggt för mig. För 
trots den korta tid vi hade träffats, fick jag ett oerhört 
förtroende för denne läkare” (Milton, 2011, s. 39) 

Det kändes tryggt för mig och jag fick ett starkt 
förtroende för honom 

Förtroende, känsla av 
trygghet 

 

”Han förklarade på ett så bra sätt så att jag förstod och 
kunde ställa de frågor jag ville. Jag blev lugn när han sade 
att han trodde att det skulle ordna sig.” (Karlsson, 2005, s. 
86) 

Han förklarade på ett bra sätt. Jag blev lugn när 
han sade att han trodde att det skulle ordna sig 

Han fick mig att känna 
mig lugn 

 

”Det behövdes inte mycket, kanske bara att någon visade att 
de förstod hur oroliga vi var. Att de såg och hörde oss. Då 
blev vi lugna.” (Andersson, 2004, s. 108) 

Någon som hade tid att lyssna och visade att de 
såg och hörde oss. Det gjorde oss lugna 

Olika sätt att inge lugn  

”Personalen verkade väldigt duktig och jag kände mig 
lugn.”(Karlsson, 2005, s. 151) 

Personalen var duktig och jag kände mig lugn Duktig personal, känsla 
av lugn 

 

”Jag tror mycket berodde på att vi var vana vid Linas 
sjukdom och att vi fick gott stöd från personalen på 
sjukhuset.” (Karlsson, 2005, s. 124) 

Vi fick gott stöd från personalen på sjukhuset Stödjande personal  
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Bilaga 1Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

”Calle firades också av all sjukvårdspersonal, vilket var uppskattat av 
oss trots att det inte är det mest önskvärda att fira sina födelsedagar 
på sjukhus.” (Milton, 2011, s. 110) 

Calle firades av all sjukvårdspersonal 
vilket var uppskattat 

Personal, närvaro, 
uppskattning 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att vara 
närvarande 
 

”Personalen var alltid omtänksam och gjorde allt för att Lina skulle 
ha det så bra som möjligt. Vi blev riktigt goda vänner med de flesta 
som arbetade på avdelningen. Vi fick många glada skratt 
där.”(Karlsson, 2005, s. 32) 

Personalen var alltid omtänksam. Vi blev 
goda vänner med de flesta och fick 
många glada skratt ihop 

Omtänksam 
personal 

 

”Jag insåg att det mest avgörande för mig var hur personalen bemötte 
oss, vilket stöd vi fick från dem, hur mycket tid de gav oss, hur 
engagerade de var.”(Andersson, 2004, s. 106)  

Det mest avgörande var personalens 
bemötande, stöd, tid och engagemang. 

Personal, 
bemötande, stöd, 
tid, engagemang 

 

” Men det fanns ett lugn och ett gemyt där som vi inte såg någon 
annanstans. Det är möjligt att personalen helt enkelt var tillräckligt 
många för att ha tid med oss.” (Andersson, 2004, s. 107) 

Det fanns ett lugn samt personal som 
hade tid med oss 

Ökad arbetskraft 
som hade tid för 
oss 

 

”När det bäddades rent i Linas säng, fick jag sitta i personalrummet 
med en sköterska. Jag pratade och grät, inför henne behövde jag inte 
vara stark.” (Karlsson, 2005, s. 59) 

Jag fick sitta i personalrummet med en 
sköterska. Jag pratade och grät, inför 
henne behövde jag inte vara stark 

Stödjande personal  

”På sjukhuset var de fantastiska. Vi fick många kramar och alla var 
ledsna över att Lina var sjuk och tillbaka på sjukhuset igen. Ingen 
flamsade och skämtade nu. All personal var väldigt proffsig och alla 
var lågmälda, precis som vi ville.” (Karlsson, 2005, s. 55) 

Personalen var fantastisk och väldigt 
proffsig. De var ledsna över att Lina var 
tillbaka igen och visade medlidande över 
vår situation 

Fantastisk personal 
som visade 
medlidande 
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Bilaga 1Exempel på analysförfarande 
Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Underkategori Kategori 

”Kjell Johansson brukade säga att cancervården är en helhet, att familj och 
vänner har stor betydelse. Han förstod hur viktigt det var att backa upp 
föräldrarna.” (Andersson, 2004, s. 110) 

Cancervården är en helhet och 
familj och vänner har stor betydelse. 
Förståelse av att backa upp 
föräldrarna 

Förståelse av 
vårdens helhet 
och betydelse 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att visa 
förståelse  

”Det kändes som om de hade förstått något mycket väsentligt, att vård inte 
bara handlar om sprutor och mediciner utan lika mycket om att stötta patienter 
och deras familjer.”(Andersson, 2004, s. 107) 

De hade förstått att vården även 
handlar om att stötta patienter och 
deras familjer 

Personal, 
förståelse, stöd, 
familjer 

 

”Läkarna på sjukhuset var väldigt hjälpsamma. De tyckte självklart att vi 
skulle åka. Det var viktigt för oss att resa iväg hela familjen, att kunna umgås 
med varandra i lugn och ro.” (Karlsson, 2005, s. 121) 

Hjälpsam personal som förstod att 
det var viktigt för oss att resa iväg 
hela familjen 

Hjälpsam och 
förstående 
personal 

 

”Personalen hade varit snäll och omtänksam mot hela vår familj och tagit hand 
om i första hand Lina, men även oss andra.” (Karlsson, 2005, s. 151) 

Personalen var snäll och omtänksam 
och tog hand om hela vår familj 

Snäll och 
omtänksam mot 
hela familjen 
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