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Sammanfattning 

När ett barn drabbas av cancer berör det både barnet och föräldrarna. Föräldrarna 

måste hantera sina egna känslor och funderingar och samtidigt finnas där för det 

drabbade barnet. Känslorna kan vara överväldigande och kommer att påverka både 

barnets men framförallt föräldrarnas vardagsliv. Syftet var därför att belysa föräldrars 

copingstrategier när deras barn drabbas av cancer. Det genomfördes en systematisk 

litteratursökning som gav 13 stycken vetenskapliga artiklar. Föräldrarna sökte stöd 

från vänner, kollegor, familj, släktingar, andra föräldrar och vårdpersonal. Att söka 

stöd i andlighet och tro gav föräldrarna tröst, hopp, ny energi och styrka att fortsätta 

vidare. Olika handlingar eller aktiviteter utfördes för att hantera svåra känslor eller 

situationer genom exempelvis brainstorming eller dans. Föräldrarnas erfarenheter 

kring barnets cancer fick dem att se nya perspektiv i livet, såsom att leva i nuet. När 

föräldrarna hade svårt att hantera barnets cancer blev deras coping ineffektiv vilket 

kunde yttra sig som substansintag av till exempel alkohol och tobak, att de tryckte 

undan känslor eller tröståt. Det behövs mer forskning om hur familjer till barn med 

cancer påverkas och hur sjuksköterskan kan hjälpa föräldrarna genom denna svåra tid 

i deras liv
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Abstract 

When a child gets cancer it affects both the child and the parents. The parents must 

deal with their own feelings and thoughts while being there for the affected child. The 

emotions can be overwhelming and will affect both the child but especially parents' 

everyday lives. The aim was to illuminate the parents' coping strategies when their 

children have cancer. A systematic literature search was conducted that yielded 

thirteen scientific articles. The parents sought support from friends, colleagues, 

family, relatives, other parents and caregivers. Gaining the support of spirituality and 

faith gave parents comfort, hope, new energy and strength to continue on. Different 

actions or activities conducted to deal with difficult emotions or situations by, for 

example, brainstorming or dance. Parents' experiences of child cancer made them 

look new perspective in life, such as living in the present. When the parents had 

difficulty managing the child's cancer their coping became ineffective, which could be 

heard as substance intake such as alcohol and tobacco, they pushed aside feelings or 

comfort eating. More research is needed on how families of children with cancer are 

affected and how nurses can help parents through this difficult time in their lives.



 

 1 

Innehållsförteckning 

Inledning ...................................................................................... 2 

Bakgrund ..................................................................................... 2 

Barncancer.................................................................................................. 2 

Föräldraskap ............................................................................................... 3 

Krisreaktioner ............................................................................................. 4 

Coping ......................................................................................................... 4 

Sjukvårdens betydelse för familjen vid barncancer ................................ 5 

Problemformulering .................................................................... 6 

Syfte ............................................................................................. 6 

Metod ........................................................................................... 6 

Datainsamling ............................................................................................. 7 

Cinahl 7 

PubMed .................................................................................................... 8 

Sammanfattning ........................................................................................ 8 

Databearbetning ......................................................................................... 8 

Forskningsetiska överväganden ............................................................... 9 

Resultat ........................................................................................ 9 

Att söka stöd i sin omgivning ................................................................... 9 

Att söka stöd i vården .............................................................................. 10 

Att söka stöd i andlighet och tro ............................................................. 11 

Att utföra handling ................................................................................... 12 

Att utföra ineffektiv coping ...................................................................... 12 

Att finna nya perspektiv ........................................................................... 13 

Diskussion ................................................................................. 13 

Metoddiskussion ...................................................................................... 13 

Resultatdiskussion .................................................................................. 14 

Konklusion och implikation ...................................................... 17 

 

 

Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 

Bilaga B: Sökhistorik 

Bilaga C: Artikelöversikt 

 



 

 2 

 

 

 

Inledning 

Cancersjukdom hos barn kan drastiskt förändra tillvaron för barnen men även för 

föräldrarna (Norlund, 2007; Jones, 2012). Ungefär 320 tumörer hos barn och 

ungdomar registreras varje år (Socialstyrelsen, 2013). Tumörgruppernas förekomst 

varierar beroende på ålder.  Överlevnaden för barncancer ökade under 1970-talet till 

1980-talet men har under det senaste decenniet planat ut (ibid). Antalet barn som 

insjuknar och som dör i cancer har varit ganska oförändrad sen 1990-talet. De senaste 

15 åren har inga framsteg skett gällande barns överlevnad i cancer. Cancer är den 

vanligaste orsaken till död hos barn och ungdomar mellan 1-15 år (Kogner, 

Gustafsson, Henter, Holm, Jakobsson, Pal & Söderhäll, 2008). Det är en allvarlig 

sjukdom med väldigt krävande behandlingar och många gånger tar det lång tid innan 

en förändring kan ses. Både föräldrar och barn bör vara medvetna om att utan 

behandling kan barnet dö samt att det inte finns garantier för att barnet botas. En 

framgångsrik kommunikation med barnet och deras föräldrar bygger på förtroende till 

främst barnet men även föräldrarna. 

Människor möter cancer på olika sätt och det kan väcka mycket ångest och starka 

känslor (Norlund, 2007; Jones, 2012). Beskedet om diagnosen sker ofta oväntat och 

snabbt vilket gör att krisreaktionens faser inte alltid följs åt (chock, reaktion, 

bearbetning och nyorientering) (Norlund, 2007). Den kris som uppkommer kan väcka 

starka känslor såsom sorg, vrede, apati och förvirring. Den första krisen är diagnosen, 

den andra är första behandlingen och den tredje kan vara om barnet blir sämre igen. 

Alla föräldrar reagerar olika och de kan då använda sig av olika copingstrategier för 

att hantera barnets cancersjukdom. Vid behandling och undersökning är det viktigt 

som förälder att medverka så barnet kan känna trygghet (ibid). Enligt Socialstyrelsen 

(2005) ska sjuksköterskor ta vara på föräldrarnas kunskaper, erfarenheter och ha 

omsorg om deras integritet. Sjuksköterskans uppgift är att föra föräldrarnas talan om 

deras behov och önskemål samt ha förmåga att kunna ge stöd och vägledning så att de 

kan känna sig delaktiga i sitt barns vård. 

Bakgrund 

Barncancer 

Barn som får cancer drabbas vanligtvis av leukemier och lymfom (40 %), 

hjärntumörer (30 %) eller andra maligna tumörer (30 %) (Kogner et al., 2008). Olika 

barncancersjukdomar kan indelas i småbarnssjukdomar och där ingår neuroblastom, 

Wilms tumör och leukemi (Luciani, 2009). Osteosarkom och Ewings sarkom är 
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vanligast hos tonåringar och ungdomar. I de äldre tonåren är Non Hodgkins lymfom 

vanligast (Kogner et al., 2008). Tumörer i centrala nervsystemet utgör 25 % av alla 

cancersjukdomar hos barn (Lannering & Castor, 2013). Men orsaken till barncancer 

är fortfarande okänd (Luciani, 2009). 

Barncancer och cancer som drabbar vuxna skiljer sig åt (Kogner et al., 2008). Cancer 

hos barn tränger in i vävnaden utan några riktiga avgränsningar och är höggradigt 

maligna. Den uppträder extranodalt som innebär att cancer hos barn förekommer i 

andra organ med lymfatisk vävnad och finns även i andra organ som inte har 

lymfatisk vävnad. En annan skillnad är att barncancer växer otroligt snabbt och oftast 

inte är kronisk. Till skillnad från vuxna drabbar barncancer inte endast andra celler 

eller organ utan är också biologiskt annorlunda. Vid barncancer sker en störning i den 

normala utvecklingen plus att det finns mindre genetiska förändringar än hos vuxna 

cancerformer. Hos vuxna sker mutationer i generna som gör att deras celler lättare går 

i apotos vid cytostatikabehandling. Många av cancerformerna hos barn kan botas med 

cytostatika i kombination med kirurgi eller strålbehandling till skillnad från 

cancerformer hos vuxna (ibid). 

Föräldraskap 

”Att gifta sig, skaffa familj, ta emot barnen som kommer, ta 

hand om dem i denna värld och kanske till och med lära dem 

en del, är enligt min mening det största som en människa 

överhuvud taget kan lyckas med.”   

(Kafka, 2014, 14 november) 

Att skaffa barn är en personlighetsutveckling som kan bringa oväntade moment 

(Cullberg, 2006). Föräldraskap har många olika betydelser hos både mödrar och 

fäder. De beskriver föräldraskapet med ord som ansvarsfullt, kärlek, trygghet, lycka, 

stabilitet, identitet och vilja (Elvin-Nowak, 2001; Tryggvason, Sorbring & 

Samuelson, 2012; Nyström & Öhrling, 2004). För många föräldrar innebär 

föräldraskap att införliva en ny identitet i sig själv både mentalt och fysiskt och bli en 

ny människa (Hwang & Nilsson, 2011). I föräldraskapet krävs engagemang, att 

uppoffringar görs och innebär ett utökat ansvar. Det innefattar även att barnet ska 

prioriteras och sättas först men även att båda föräldrarna delar ansvaret för barnet 

(Nyström & Öhrling, 2004; Elwin-Novak, 2001). Första beskedet av att bli förälder 

tas oftast emot med glädje och en känsla av tillhörighet (Tryggvason, Sorbring & 

Samuelson, 2012). Livet förändras vid nyheten om att få barn genom att föräldrarnas 

gamla liv försvinner och ett nytt utformas (Nyström & Öhrling, 2004). Det är inte 

alltid lätt att vara nybliven förälder då omgivningen får en stor betydelse i uppfostran 

av barnet (Nyström & Öhrling, 2004; Elwin-Novak, 2001). Nyblivna föräldrar söker 

oftast stöd i omgivningen vid uppfostran och tänker tillbaka på hur deras uppväxt var 

för att tillämpa det till deras uppfostran av sina egna barn (Tryggvason, Sorbring & 
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Samuelson, 2012). Hos föräldrar upplevs en känsla av oro för att göra fel som kan 

komma att återspeglas i barnets vuxenliv (Tryggvason, Sorbring & Samuelson, 2012; 

Elwin-Novak, 2011). För att stärka det nyblivna föräldraskapet söker föräldrarna stöd 

hos både vårdpersonal, sin partner och andra människor i sin närhet (Nyström & 

Öhrling, 2004). 

Krisreaktioner 

Majoriteten av de som insjuknar i cancer klarar av att hantera cancerbeskedet medan 

vissa anser att det är för tungt (Carlsson, 2007). De som upplever att det är för tungt 

har oftast genomgått svåra erfarenheter som till exempel psykiska problem eller 

drogproblem som gör de sårbara. De människor som är sårbara hamnar lättare i kris. 

Carlsson (2007) har beskrivit den traumatiska krisens förlopp enligt Cullberg (2006), 

men anpassat förloppet till situationer som är relevanta för patienter med 

cancerdiagnos. 

Den första fasen i den traumatiska krisen kallas chockfas och den varar oftast från 

några sekunder till några dygn (Cullberg, 2006). I chockfasen har individen svårt att 

komma ihåg att hen har cancer och kan därför inte besvara frågor om cancer 

(Carlsson, 2007). Individens existens hotas på så sätt att ens fungerande kropp tas 

ifrån en och tryggheten i livet förloras. Individen förnekar också den information hen 

fått omedvetet och förlägger känslor på någon annan för att ha drabbats av sjukdom 

för att slippa bära känslorna själv. Individen och deras närstående behöver tid att 

smälta det som skett (ibid). I den andra fasen som kallas reaktionsfas så börjar 

individen bearbeta och reagera på det som hänt (Cullberg, 2006). Individen reagerar 

med ångest som ett hot mot tryggheten (Carlsson, 2007). I denna fas upplever 

individen oftast många känslor som ilska, sorg, skam, skuld och övergivenhet. 

Cancern är ett hot om att förlora livet, förlora kontrollen och hot om separation. 

Försvarsmekanismer används av individen för att ta itu med situationen på bästa sätt. 

En förståelse för varför hen drabbats försöker individen söka efter. I denna fas har 

personen mycket kontakt med sjukvården och vill prata om det som hänt. Individen 

sörjer det som gått förlorat och börjar vänja sig vid att kroppen förändrats (ibid). 

Nästa fas i krisreaktionen kallas bearbetningsfasen (Cullberg, 2006). Individen börjar 

förstå vad sjukdomen innebär samt försöker finna lösningar. Den sista fasen kallas 

nyorienteringsfasen (Cullberg, 2006). I nyorienteringsfasen har individen accepterat 

sin cancersjukdom och försöker finna lösningar på problem som kan uppstå. I denna 

sista fas sker en acceptans av cancern och omvärdering av livet (Carlsson, 2007). 

Coping 

Lazarus och Folkman (1984) definierar coping som ständigt växlande kognitiva och 

beteendemässiga bemödanden för att behärska inre eller yttre krav som anses vara 

påfrestande eller överstiger resurserna hos en person. Coping omfattar hur en person 

bedömer en situation, uppfattar sina egna resurser och hur hen både uppför sig och 

beteendemässigt hanterar situationen (Carlsson, 2007). Hur stressorer kan påverka en 
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person och dennes dagliga liv, hör samman med copingbegreppet. Stressorer är olika 

miljöhändelser som till exempel naturkatastrof, jordbävning eller sjukdom som 

framkallar en fysisk eller psykisk reaktion (ibid). Coping kan ses som en process i tre 

steg (Lazarus & Folkman, 1984). I steg ett är observationer och bedömningar 

avgörande för vad personen gör och tänker i kontrast till vad personen brukar eller 

borde göra. I steg två gör en person något i en speciell situation. Tankar och 

handlingar är alltid riktade mot speciella förhållanden i en viss situation. I sista steget 

gör individen en förändring i sitt tänkande och handlande när en stressfylld situation 

uppstår (ibid). Om individen erfar en situation som hotande eller upplevs som 

skadande görs en aktion för att lösa situationen med hjälp av strategier för att ta itu 

med känslor som framkallas (Carlsson, 2007). 

Coping som teori har haft stor inverkan i beteendevetenskap, omvårdnadsforskning 

och medicinsk beteendeforskning (Carlsson, 2007). Coping uppkom under 1970-talet 

till 1980-talet som en kognitiv revolution inom psykoterapin och psykologiska 

vetenskapen. Copingteorin har växt fram ur två stycken traditioner: djurexperiment 

och psykoanalytisk egomodell (Lazarus & Folkman, 1984). Djurexperiment inspireras 

av darwinismen. Darwinism innebär att det djur som överlever kan ta reda på vad som 

är förutsägbart samt kontrollerbart i miljön för att kunna fly, undvika eller 

överkomma farliga situationer. Konceptet i darwinismen är då en drivkraft eller 

upphetsning med ett undvikande beteende. I den psykoanalytiska egomodellen 

definieras coping som realistiska och flexibla tankar samt att handlingar används för 

att lösa problem och därmed reducera stress. Fokus i denna modell ligger på hur 

personen uppfattar och tänker om dennes relation till miljön (ibid). Copingstrategier 

ses som karaktärsdrag eller personlighetsdrag för att hantera en situation (Carlsson, 

2007; Lazarus & Folkman, 1984; Rydén & Stenström, 2008). Dessa strategier kan 

delas in i två grupper: problemfokuserad och emotionellt fokuserad. 

Problemfokuserad coping innebär att personen använder sig av tidigare kunskaper och 

mentala förmåga för att hantera situationen samt hur personen kognitivt kan ändra sin 

perception om situationen. Minska oro och stress för att återfå sin känslobalans, 

skydda sig från oro och distansera sig från stress innefattas i emotionell coping 

(Carlsson, 2007; Lazarus & Folkman, 1984; Rydén & Stenström, 2008). Vid mätning 

av coping har den psykoanalytiska modellen dominerat (Lasaruz & Folkman, 1984). 

Mätningarna klassificerar människor efter hur de gör förutsägelser som visar hur de 

kommer hantera andra individer eller olika typer av stressfulla situationer. Med hjälp 

av självskattningsformulär kan coping mätas genom att problemfokuserad coping och 

emotionell coping skiljs åt eller att individen själv får skildra hur den hanterar en 

situation (Rydén & Stenström, 2008). 

Sjukvårdens betydelse för familjen vid barncancer 

Barncancer intar en stor roll i en familjs liv då det kommer att vara vardagslivets 

centrum (Dovelius, 2000). Vid vård av barn med cancer så vårdas inte bara barnet 

utan även föräldrarna (Enskär, 1999). Första beskedet om cancern upplevs av många 
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föräldrar som en chock (som nämnts ovan), tvivel, ilska och förnekelse av att barnet 

drabbats av sjukdomen. Känslor och tankar som föräldrarna känner utspelar sig ofta i 

ett enda kaos som kan komma att bli överväldigande (Dovelius, 2000). En ny 

verklighetsuppfattning som aldrig existerade innan bildas. Enligt Dovelius (2000) 

kommer föräldrarna att få känna på nya prövningar under hela barnets sjukdomstid. 

Maktlöshet är något oundvikligt som de kommer att känna i början av barnets 

behandling. Oavsett vilken ålder barnet har så ligger uppfostran och vårdandet alltid 

hos föräldrarna eftersom de bäst kan förstå barnets känslomässiga behov (Edwinson 

Månsson & Enskär, 2008). Enskär (1999) och Shields, Pratt och Hunter (2006) 

belyser att det är bra om föräldrarna engagerar sig i sitt barns vårdande då det kan få 

dem att känna sig delaktiga i beslut, känna sig respekterade och för att kunna behålla 

sin integritet samt att det kan öka deras förtroende för vårdpersonalen som tar hand 

om deras barn. Jolley och Shield (2009) och Shields et al. (2006) lyfter fram att 

sjuksköterskans uppgift är att samordna med annan vårdpersonal samt ge stöd och 

undervisa för att föräldrarna ska kunna ta hand om sitt barn i den omfattning som de 

klarar av. Familjecentrerad vård innebär att hela familjen ses som vårdtagare och inte 

bara det sjuka barnet. Inom familjecentrerad vård ska föräldrarna engageras och vara 

delaktiga i sitt barns vård. Sjuksköterskan och föräldrarna ska arbeta tillsammans för 

att ge omvårdnad till barnet (Jolley & Shield, 2009; Shields et al., 2006). En annan 

förmåga sjuksköterskan ska besitta är att främja hälsa och förhindra ohälsa hos 

föräldrarna genom att stödja och undervisa dem (Socialstyrelsen, 2005). 

Problemformulering 

När ett barn drabbas av cancer berör det både barnet och föräldrarna. Hur föräldern tar 

sig igenom och hanterar situationen varierar från person till person och är beroende av 

situationens svårighetsgrad och omgivande faktorer. Föräldrarna måste hantera sina 

egna känslor och funderingar samtidigt som de ska finnas där för det drabbade barnet. 

Sjuksköterskan ska kunna ge stöd och vägledning till föräldrarna så att de kan ta sig 

igenom barnets sjukdomstillstånd från diagnos till tillfrisknande. Som sjuksköterska 

är det därför viktigt att kunna förstå vad det är föräldrarna går igenom och hur de 

hanterar deras nya vardag för att kunna ge dem bästa möjliga vård. 

Syfte 

Syftet var att belysa föräldrars copingstrategier när deras barn drabbas av barncancer.  

Metod 

För att få en inblick i det valda området gjordes först en osystematisk litteratursökning 

(Friberg, 2012). Därefter genomfördes en systematisk litteratursökning som innebär 

att man utgår från en fråga som besvaras genom att identifiera, värdera och analysera 

aktuell forskning inom valt område (Forsberg & Wengström, 2013). 
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Datainsamling 

För att genomföra den systematiska litteratursökning användes databaserna Cinahl 

och PubMed som båda är omvårdnadsinriktade (Forsberg & Wengström, 2013). 

Informationssökningen började med en fritextsökning av ordet children with cancer 

för att beskåda områdets bredd och för att få idéer på syfte. Det fanns mycket 

forskning inom barncancerområdet som handlade om copingstrategier hos föräldrarna 

och därför valdes detta område till litteraturstudien. Sökord som kom att användas 

presenteras längre fram och i tabell 1 (Bilaga A). Den booelska operatorn AND 

användes för få ett samband mellan orden (Karlsson, 2012). Viktiga 

sökordskombinationer för att få fram artiklar till resultatet tas upp längre fram och i 

tabell 2 (Bilaga B). För att få fram tillförlitliga artiklar begränsades sökningen med 

hjälp av inklusions- och exklusionskriterier (Rosén, 2012). 

Inklusionskriterier för artiklarna var research article, föräldrars copingstrategier när 

deras barn har cancer, artiklar skrivna från 2004 till 2014 och abstract. 

Exklusionskriterier var barns copingstrategier, barn med cancer i palliativt skede, 

syskon och andra släktingars copingstrategier. Det gjordes en grovsållning, där 

artiklarnas titel och abstract lästes i relation till syftet och sedan lästes fulltext av de 

artiklar som ansågs vara relevanta för studien. 

Cinahl 

Den första databasen som användes vid artikelsökningen var Cinahl. Sökorden som 

användes var coping, pediatric cancer (pediatrisk cancer), children with cancer (barn 

med cancer), cancer, childhood neoplasms (barncancer), neoplasms (cancer) och 

parent (förälder). Alla orden förutom parent (som blev fritextsökning med trunkering) 

söktes som Major Headings. Begränsningar gjordes i sökningarna genom att välja 

english language, research article och åren mellan 2004-2014. Första sökningen som 

gjordes var en fritextsökning och sökorden som användes var Children with cancer 

och Coping med begränsningar och det gav 123 träffar. Andra sökningen som gjordes 

användes Coping som Major Heading och Childhood neoplasms som Major Heading 

med begränsningar som gav 81 träffar. Vid den tredje sökningen kombinerades 

Coping som Major Heading och Neoplasms som Major Heading med begränsningar 

som gav 126 träffar. Vid den fjärde sökningen gjordes en fritextsökning med parent*, 

coping och cancer med begränsningar och fick 151 träffar. Sökningarna nämnda ovan 

som gav träffar och var av relevans presenteras i tabell 2 (Bilaga B). Annan sökning 

som även gjordes var Children with cancer och nursing*, Coping som Major Heading, 

Neoplasms som Major Heading och explode, TI pediatric cancer och Childhood 

neoplasms som Major Heading men var inget som gav något av relevans som inte 

redan var utvalt och redovisas därför inte vidare. 
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PubMed 

Efter Cinahl så övergick sökningen till databasen PubMed. Sökorden som användes i 

databasen var pediatric cancer, cancer, adaptation (psychological), children with 

cancer, neoplasms, childhood neoplasms, parent och coping. Adaptation, psych 

användes som Medical Subject Headings [MeSH] medan coping och pediatric cancer 

söktes i fritext då de inte fanns som [MeSH]. Begränsningar som kom att användas i 

samtliga sökningar var abstract och 10 years. I första sökningen kombinerades 

sökorden (pediatric cancer) AND Adaptation, Psychological som Major Heading och 

med begränsningar så gav det 91 träffar. Andra sökningen som gjordes så 

kombinerades Children with cancer och Adaptation, Psychological som Major 

Heading och som med begränsningar gav 303 träffar. Andra sökningar som gjordes 

men som inte kom att redovisas var Adaptation, Psychological som Major Heading, 

pediatric cancer, pediatric cancer AND coping samt sökordskombinationer som redan 

gjorts i Cinahl. Sökningarna gjordes för att utforska mängden träffar för att sedan 

kunna kombineras med varandra samt att någon sökning gjordes men som inte ansågs 

vara relevant för redovisningen som redan var utvalt. 

Sammanfattning 

Sammanlagt så gav sökningarna 875 träffar (se bilaga B). Sållning av artiklar gjordes 

efter inklusions- och exklusionskriterierna samt vilken vetenskaplig kvalité artiklarna 

fick. Abstrakt som lästes var 79 stycken, kvalitetsgranskning gjordes på 19 stycken 

och sedan valdes 13 stycken artiklar ut för att redovisas i resultatet. Det blev totalt nio 

stycken kvalitativa artiklar och fyra stycken kvantitativa artiklar. 

Databearbetning 

Granskning av de utvalda artiklarna gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) mall 

för kvalitativ och kvantitativ metod för att bedöma den vetenskapliga kvalitén. 

Hälften av artiklarna granskades av ena studenten och den andra hälften granskades 

av andra studenten, sedan byttes det sinns emellan så att båda fick granska den andra 

hälften av artiklarna. Detta gjordes för att båda studenterna skulle ha granskat alla 

artiklar. I samband med granskningen gjordes översikter på alla artiklar som valts ut 

till studien för att få en överblick av materialet. Databearbetning gjordes enligt 

Fribergs (2012) modell. Alla artiklar lästes flertalet gånger individuellt med fokus på 

syftet. Information i artiklarna som svarade på syftet skrevs ner och översattes till 

svenska. Sedan diskuterades relevant information från artiklarna som sammanfattades 

i ett dokument. Därefter färgkodades informationen efter likheter och skillnader som 

diskuterades tillsammans tills konsensus uppnåtts (ibid). Dessa likheter och skillnader 

bildade olika teman. Teman har ändrat ett antal gånger under studiens gång. Teman 

som blev; att söka stöd i sin omgivning, att söka stöd i vården, att söka stöd i 

andlighet och tro, att utföra handling, att utföra ineffektiv coping och att få nya 

perspektiv. 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är till för att beskydda personer som medverkar i studier, gällande 

deras rättigheter, grundläggande värde, självbestämmande och frihet (Kjellström, 

2012). Etiska principer är till för att undvika att människor såras, skadas eller 

utnyttjas. Människor som deltar i forskning ska skyddas, människovärdet och 

integriteten ska respekteras enligt etikprövningslag som avser människoforskning 

(2003:460) och personuppgiftslagen (1998:204). Enligt människovärdesprincipen ska 

alla människor ha lika värde och samma rätt oavsett vilka personliga egenskaper och 

funktioner en människa har i samhället (Kjellström, 2012). Belmontrapporten är en 

etisk plattform som beskriver hur forskning ska utföras enligt tre stycken principer; 

respekt för människor, göra gott samt rättviseprincipen. Respekt för människor 

innefattar autonomi, att personen har rätt till självbestämmande och att autonomin ska 

skyddas där den helt eller delvis kan mistas. Göra gott innebär att inte skada 

individerna, att möjliga fördelar utökas och minska skada. Rättviseprincipen innebär 

hur fördelar och nackdelar ska fördelas (ibid).  Enligt ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) ska patienter beskyddas från skada samt att patienten 

har rätt till självbestämmande, privatliv, anonymitet och rätt till att få fullgod 

information. Av artiklarna har nio stycken granskats av en forskningsetisk kommitté 

och/eller av universitetet där studierna genomförts. En av artiklarna har fått 

godkännande av deltagarna. Det är två stycken artiklar som fått etiskt godkännande av 

sjukhusen där studierna genomförts. En artikel har inget etiskt godkännande men fick 

ingå i studien eftersom den passade syftet och nämnde andra copingstrategier än vad 

de övriga resultatartiklarna tog upp.  

Resultat 

Att söka stöd i sin omgivning 

I samtliga studier framgick att föräldrarna sökte stöd från sin partner och 

omgivningen (Banerjee, Watt, Gulati, Sung, Dix, Klaassen & Klaassen, 2011; Chao-

Hsing, 2004; Gage-Bouchard, Devine & Heckler, 2013; Han, Cho & Daehee, 2009; 

Johns, Oland, Katz, Sahler, Askins, Butler & Dolgin, 2009; Miedema, Hamilton, 

Fortin, Easely & Matthews, 2010; Patistea, 2005; Schneider & Mannell, 2006; 

Schweitzer, Griffiths & Yates, 2012; Shortman, Beringer, Penn, Malson, Lowis & 

Sharples, 2013; Wills, 2009; Wong & Chan, 2006; Nicholas, Gearing, McNeill, Fung, 

Lucchetta & Selkirk, 2009). Föräldrar som hade ett barn med cancer sökte stöd genom 

att prata med andra föräldrar i samma situation. Det gav föräldrarna möjlighet att få 

utbyta kunskaper om hur de skulle kunna hjälpa sitt barn igenom sjukdomen, 

exempelvis som att hantera bieffekter och ge medicin (Banerjee et al., 2011; Wong & 

Chan, 2006; Han et al., 2009; Nicholas et al., 2009). Internet blev en användbar källa 

för föräldrarna att söka efter information om barnets sjukdom (Johns et al., 2009; 

Wong & Chan, 2006).  
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Det framkom i artiklarna att föräldrarna sökte emotionell hjälp från sin familj samt 

hos andra föräldrar på sjukhuset (Wong & Chan, 2006; Shortman et al., 2013; 

Nicholas et al., 2009; Chao-Hsing, 2004; Gage-Bouchard et al., 2013). En studie 

belyser att mödrar ville att partnern skulle stötta både henne och barnet genom 

sjukdomsprocessen då det kunde ge emotionell stabilitet (Han et al., 2009; Chao-

Hsing, 2004). Genom att söka stöd hos familj, släktingar och arbetskollegor fick 

föräldrar hjälp med att hantera barnets cancer (Wills, 2009; Schweitzer et al., 2012; 

Gage-Bouchard et al., 2013). En studie beskriver specifikt att mödrar ville få stöd 

med barnomsorg, hjälp med transporter till sjukhuset och till barnens aktiviteter samt 

uppsökte finansiell hjälp från sin familj (Shortman et al., 2013). En del föräldrar 

kunde även få finansiell hjälp genom kyrkan och detta upplevdes som ett uppskattat 

stöd då det hjälpte deras situation med barnets behandlingsutgifter (Johns et al., 

2009). De fick stöd från kyrkans medlemmar och föräldrarna fick avlastning genom 

att det cancersjuka barnets syskon deltog i olika kyrkliga aktiviteter. I en studie 

beskrivs det att fäder sökte efter att hitta nya resurser att hantera barnets cancer som 

hos exempelvis rådgivare, vem helst som de kunde träffa på i vardagslivet och vänner 

(Nicholas et al., 2009). 

Att söka stöd i vården 

När barnets diagnos var fastställd sökte föräldrarna information om barnets cancer 

från läkare och vårdteam (Wong & Chan, 2006; Shortman et al., 2013; Chao-Hsing, 

2004; Johns et al., 2009). Att söka stöd genom telefonsamtal samt att få muntlig och 

skriftlig information var något föräldrarna värdesatte och gjorde att de kunde hantera 

barnets sjukdom på ett mer positivt sätt (Shortman et al., 2013; Chao-Hsing, 2004). 

Föräldrarna kände stor respekt för läkarna och litade på deras omdöme eftersom de 

upplevde att läkarna gjorde sitt yttersta för deras barn och detta lättade deras oro för 

barnets hälsa (Banerjee et al., 2011; Wills, 2009; Schweitzer et al., 2012). Relationen 

som föräldrarna fick till läkare ökade deras tillit för vården samt att kunskaperna som 

de fick hjälpte dem att överkomma rädslor och negativa känslor för sjudomen 

(Banerjee et al., 2011). Det framkom att föräldrarna kände sig mer hoppfulla och 

optimistiska när läkarna berättade att deras barn hade chans att överleva sjukdomen, 

oavsett om överlevnadschansen var stor eller liten (Banerjee et al., 2011).  

Känslan av delaktighet och att få sin röst hörd fick föräldrarna genom att de 

kompromissade med vårdteamet om barnets behandling och generella sjukhusregler 

(Johns et al., 2009). Genom att försöka mötas på mitten och känna sig förstådda fick 

föräldrarna tillit till vårdpersonalen som då kunde lindra deras oro. En del föräldrar 

ville sätta sig in i vårdteamets situation för att få deras perspektiv på hur de gav vård 

till deras barn, detta gjorde föräldrarna för att få råd i hur de skulle vårda sitt barn. 

Föräldrarna ville vara barnets röst genom diagnos och behandling och lärde sig 

medicinska termer som vårdpersonalen använde sig av för att se till så att deras barn 

fick den bästa möjliga vården (Schweitzer et al., 2012; Johns et al., 2009). De lärde 

sig också de medicinska termerna för att öka deras förståelse av cancersjukdomen så 
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de fick möjligheten att ge den vård som barnet behövde (Schweitzer et al., 2012). Att 

prata och konsultera med sjukvårdspersonal om barnets vård och sjukdom var något 

som föräldrarna stävade efter för att känna sig delaktiga (Patistea, 2005; Nicholas et 

al., 2009). Då barnet vistades på sjukhuset regelbundet kunde föräldrarna slappna av 

och känna lättnad då de visste att deras barn fick den bästa möjliga vård som kunde 

ges (Han et al., 2009).  

Föräldrar sökte sig även till professionell hjälp för att få kunna prata om sin situation 

som exempelvis med en psykolog (Miedema et al., 2010; Johns et al., 2009; Patistea, 

2005; Chao-Hsing, 2004). När vissa föräldrar ansåg att professionell hjälp inte var 

tillräckligt så skrev de istället ner sina tankar för att få utlopp för sina känslor 

(Miedema et al., 2010).   

Att söka stöd i andlighet och tro 

Tro och andlighet beskrevs som en källa till stöd (Schneider & Mannell, 2006; 

Schweitzer et al., 2012). Böner hjälpte föräldrar att hantera deras barns sjukdom samt 

gav dem kraft, energi och tröst som hjälpte dem att bearbeta vardagen (Banjerjee et 

al., 2011; Patistea, 2005; Johns et al., 2009; Schneider & Mannell, 2006). Det var 

även något som de kunde göra fysiskt för sig själva som gav dem hoppfullhet och 

styrka men även att andra människor bad för deras barn upplevdes som hjälpfullt 

(Schneider & Mannell, 2006). I en av studierna så var föräldrarna antingen muslim 

eller hindu (Banerjee et al., 2011). De tog hjälp av heliga skrifter såsom koranen och 

shabad för att finna ro till sig själva och deras cancersjuka barn.  

Gud var någon som föräldrarna förlitade sig på och sökte sig till för att de litade på 

hans bedömning eftersom Gud är den som kan ge eller ta ifrån dem deras barn då han 

är skaparen (Banerjee et al., 2011; Schweitzer et al., 2012). Genom att vara aktiva i 

kyrkan kände sig föräldrarna aldrig ensamma då de kom närmare Gud och kunde få 

ny energi (Schneider & Mannell, 2006; Chao-Hsing, 2004; Gage-Bouchard et al., 

2013). Avlidna anhöriga och samhörigheten med Gud utgjorde ett stöd för att ta sig 

vidare i vardagen (Johns et al., 2009). Gud ansågs också som en källa till styrka som 

de kunna ta med sig igenom livets prövningar under barnets cancer (Schneider & 

Mannell, 2006; Johns et al., 2009). I en studie så framkom att be till sina förfäder 

genom rökelser och offergåvor gav en del föräldrar hopp om att barnet skulle bli friskt 

igen (Wills, 2009). Ritualen kunde även utföras i hemmet för att kunna koppla bort 

hela situationen med barnets cancer. Det framkom även att föräldern pratade med en 

spågumma. Det gjorde att föräldern fick en bild över barnets öde och kunde förbereda 

sig på vad som kunde komma.  

Prästen var en viktig andlig rådgivare som föräldrarna kunde förlita sig på och som de 

pratade med för att söka stöd (Schneider & Mannell, 2006; Johns et al., 2009). För 

vissa föräldrar så var naturen eller en plats upplyftande för deras själ då de kände sig 

närmare Gud (Schneider & Mannell, 2006). Andligheten innebar för vissa föräldrar 
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att de fick en mening med livet och tröst (Nicholas et al., 2009). Vissa föräldrar sökte 

en djupare mening med sitt barns cancer och därför blev de mer andliga. Hopp och 

andlighet gjorde att de kunde stå emot rädslor som uppkom under barnets sjukdom. 

Att utföra handling 

Att ägna sig åt problemlösning var en annan typ av coping som framkom i studierna 

där föräldrarna framför allt ville reda upp problem kring barnets sjukdomssituation 

(Johns et al., 2009; Wong & Chang, 2006; Miedema et al., 2010; Chao-Hsing, 2004). 

För att föräldrarna skulle stilla sin oro så jämförde de barnets cancer med andra barns 

cancerformer som var mer aggressiva (Wong & Chan, 2006; Schweitzer et al., 2012). 

För att kunna ta itu med problem som uppkom under sjukdomstiden så försökte 

föräldrarna hitta positiva stunder tillsammans som familj och ha en optimistisk samt 

hoppfull attityd (Nicholas et al., 2009). De försökte även lösa problem enskilt men 

också tillsammans med andra genom brainstorming, utvärdera behandlingsresultat, 

prova nya lösningar, väga olika alternativ mot varandra och de använda sig även av 

handlingar som till exempel att föräldrarna läste om cancer i böcker på biblioteket 

eller utfrågade vårdteamet för att få mer information om cancersjukdomen (Johns et 

al., 2009; Miedema et al., 2010; Chao-Hsing, 2004). För att hantera de svåra 

känslorna som uppkom under barnets sjukdom använde föräldrarna sig av lite olika 

alternativ. De ägnade tid och energi på jobbet, använde humor, ägnade sig åt 

fritidsintressen och roliga aktiviteter (Han et al., 2009; Johns et al., 2009; Gage-

Bouchard et al., 2013; Miedema et al., 2010; Chao-Hsing, 2004). Aktiviteter kunde 

involvera både familj och vänner men kunde även vara att titta på TV, gå på 

promenader, utföra yoga, avslappnande övningar och att skapa en fond för barnets 

medicinska räkning (Johns et al., 2009; Patistea, 2005; Miedema et al., 2010). Andra 

aktiviteter som även förekom var att lyssna på musik, dansa, att vara på stranden och 

få massage. Problem som uppkom under barnets sjukdomstid delade föräldrarna upp i 

mindre delar för att det skulle bli hanterbart, exempelvis att någon alltid var 

tillsammans med barnet (Wong & Chan, 2006). Föräldrarna anpassade sig mer till det 

sjuka barnets behandlingsplan genom att dra ner på arbetstimmarna, flytta närmare 

sjukhuset och låta barnet samt syskonen byta skola (Schweitzer et al., 2012; Johns et 

al., 2009). Genom att följa booklet och barnets behandlings schema så underlättade 

det för att kunna planera i förväg, exempelvis att ta ledigt från jobbet om det så skulle 

behövas (Wills, 2009). 

Att utföra ineffektiv coping 

När barnet fick sin cancerdiagnos ville en del föräldrar fly undan från situationen 

(Johns et al., 2009). De kunde exempelvis tröstäta för att de ville undfly tankarna 

kring barnets cancer (Johns et al., 2009; Patistea, 2005) medan andra ville ägna sig åt 

spel som distraktion (Johns et al., 2009).  En del föräldrar tryckte undan sina känslor 

för att utstråla styrka och säkerhet (Wills, 2009; Nicholas et al., 2009). De ansåg att de 

skulle vara den stabila i familjen och stängde därför ute sina känslor. 
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Genom att använda sig av substans intag, såsom alkohol och tobak, kunde föräldrarna 

undvika svåra känslor som uppkom runt barnets cancer (Miedema et al., 2010; Gage-

Bouchard et al., 2013). Känslomässigt förfall kunde inträffa när föräldrarna inte 

längre visste hur de skulle hantera olika situationer. Skulle detta förfall pågå under en 

längre tid kunde det leda till ångest, depression och till sist självmords tankar (ibid). 

Att få nya perspektiv 

Föräldrarnas kände att de små sakerna inte längre sågs som ett problem då 

situationerna kring barnet sågs som större (Schweitzer et al., 2012). Istället så försökte 

de leva i nuet och ta en dag i taget då de ville njuta av varje minut tillsammans genom 

att exempelvis planera semestrar för hela familjen och tillvarata alla möjligheter livet 

hade att erbjuda (Johns et al., 2009; Schweitzer et al., 2012). De ville också kunna 

fokusera på positiva aspekter av deras erfarenheter och hur det har kommit att forma 

en styrka hos sig själva och familjen (Johns et al., 2009; Miedema et al., 2010; Wong 

& Chan, 2006). Det förekom även att föräldrarna ändrade sin livsstil till att vara 

aktiva och hälsosamma för att kunna orka ta hand om familjen (Miedema et al., 2010; 

Nicholas et al., 2009). De uttryckte en medvetenhet om sin kosthållning och de 

försökte vara psykiskt starka för att kunna ventilera sina känslor samt stå emot känslor 

av förtvivlan (ibid). 

Genom att föreställa sig det värsta scenariot kunde föräldrarna bearbeta situationen 

lättare om den skulle framträda (Miedema et al., 2010). Allt som föräldern gick 

igenom under barnets sjukdomsperiod gjorde att de blev en ny människa med nya 

värderingar. För att skapa mening i svåra stunder vårdade föräldrarna minnena och 

erfarenheterna kring barnets cancer för att skapa mening i svåra situationer (Miedema 

et al., 2010; Wong & Chan, 2006). Föräldrarna avsåg att planera försiktigt för 

framtiden då de inte ville ta ut något i förskott (Wong & Chan, 2006). I en studie 

framkom det att föräldrarna ville bibehålla sin optimism i alla situationer de stötte på 

under barnets sjukdomsperiod (Chao-Hsing, 2004). De uttryckte att de hade mycket 

att vara tacksamma för och erfarenheter under sjukdomstiden gjorde att de utvecklade 

en tro om att allt skulle lösa sig (Han et al., 2009; Patistea, 2005). Efter att barnet 

tillfrisknat från cancern ville de även hjälpa andra i samma situation (Miedema et al., 

2010; Schweitzer et al., 2012). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det första som gjordes var en sökning med sökorden children with cancer för att 

utforska och bilda en uppfattning om barncancerområdet. Mönster som framkom i 

forskningen innehöll bland annat coping som kom att användas för att utforma syftet. 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed som är omvårdnads-, vård och 

medicin inriktade. Detta sågs som en styrka eftersom databaserna kunde innehålla 

artiklar som var relevanta i omvårdnadssyfte. Sökning gjordes även i PsycINFO men 
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gav inget nytt material utan endast dubbletter. Sökord som användes utformades för 

att uppfylla syftet och ansågs täcka in copingområdet som kunde ge tillräckligt med 

artiklar till studien. Sökordet nursing (omvårdnad) användes vid enstaka sökningar 

men gav artiklar som redan uppkommit i tidigare sökningar. Fritextsökning gjordes 

för att fånga in ett bredare område så att eventuella artiklar inte skulle gå förlorade. 

Booelska operatorn AND användes vid kombinationer för att få med eventuella 

artiklar som annars hade blivit förbisedda samt för att kunna finna artiklar vars 

innehåll återspeglade till syftet. MESH termer och Cinahl Headings användes för att 

specificera forskningsområdet och få en inriktning mot syftet. En tidsperiod på fem år 

var önskvärt på artiklarna då det belyser nyare forskning men tidsperioden som 

användes blev på ett 10 års spann för att få tillräckligt med artiklar. Sökningar som 

inte gav något resultat samt gett dubbletter har inte redovisats i sökhistoriken då det 

betraktades att inte vara relevant att upprepa samt för att få en bättre överblick i 

sökhistoriken över de aktuella artiklarna. 

Val av artiklarna utgick mestadels från artiklarnas titel men kunde även vara artiklar 

som inte hade coping uttalat i titel men som gav ett intresse för att kunna ha det. 

Därefter lästes abstract för att se om relevans av innehållet stämde överens med syftet 

och då upptäcktes det att vissa artiklar handlade om coping utan att det stod utförligt i 

titeln. De artiklar som gick vidare från abstractläsningen blev urval ett och urval två 

innehöll de artiklar som svarade på syftet. Artiklar i urval två (19 stycken) gick 

igenom en vetenskaplig granskning samt kontrollerades ytterligare utefter 

exklusionskriterierna. Slutligen efter att exkluderat några av de granskade artiklarna 

blev det totala antalet artiklar 13 stycken som användes i resultatet. Både kvalitativa 

(9 stycken) och kvantitativa (4 stycken) kom att inkluderas i resultatet. Genom att ha 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar ges studien trovärdighet och styrka. Två av 

artiklarna som graderades som medel kvalité (se bilaga C) valdes ändå att inkluderas 

då deras resultat var relevant till syftet, men de belyste även andra aspekter som de 

artiklarna med hög kvalité inte nämnde. Resultatartiklarna belyser föräldrars syn på 

coping, både männen och kvinnorna, vilket kan ses som en styrka.  

Artiklarna är skrivna i många olika länder vilket kan ses i bilaga C. Dessa länder 

representerar olika områden som kan ses som både en svaghet och en styrka. 

Svagheten är att det blir många kulturkrockar som kan göra det svårt att generalisera 

till övriga föräldrar i samma situation. Styrkan är att många länder kan representera 

likheter men även skillnader av coping hos föräldrar. Under litteraturstudiens gång 

har deltagandet under seminarium och möten med handledare gett en styrka åt studien 

då många olika personer har läst utkast till studien som har gett nya tankar och 

funderingar. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa föräldrars copingstrategier när deras barn 

drabbas av cancer.  
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I resultatet framkom flera copingstrategier som innebar att olika handlingar eller 

aktiviteter utfördes för att hantera svåra känslor eller situationer genom exempelvis 

brainstorming, roliga aktiviteter, väga olika alternativ mot varandra, humor (Johns et 

al., 2009; Miedema et al., 2010; Wong & Chan, 2006; Schweitzer et al., 2012). Dessa 

strategier kan härledas till Lazarus (1984) eftersom han beskriver problemfokuserad 

coping som tankar och handlingar och emotionell coping som minskning av känslor 

som oro och stress.  

En copingstrategi som framkom tydligt i artiklarna var att föräldrarna sökte stöd 

(Johns et al., 2009; Miedema et al., 2010; Wong & Chan, 2006; Schweitzer et al., 

2012; Chao-Hsing, 2004; Gage-Bouchard et al., 2013; Shortman et al., 2013; Patistea, 

2005; Nicholas et al., 2009;Wills, 2009; Banerjee et al., 2011; Han et al., 2009). Stöd 

sågs som en viktig komponent i samband med coping hos föräldrar, detta beskrivs 

även hos Brody och Simmons (2007), Wolff, Pak, Meeske, Worden och Katz (2010) 

och Patterson, Holm och Gurney (2004). Studierna nämner att föräldrarna sökte stöd 

från familj, vänner, släktingar, arbetskamrater, och hälso-och sjukvårdspersonal som 

var till stor hjälp för dem att hantera deras barns cancer. Om individen har ett socialt 

nätverk får han eller hon ett stöd samt ett skydd mot stress och påfrestningar. Benzein, 

Hagberg och Saveman (2010) belyser också det sociala nätverkets betydelse. De 

menar att det sociala nätverket förändras över tid och är beroende av vilka situationer 

en individ kan hamna i. Hamnar en individ i en situation som medför påfrestningar 

och omställningar i livet blir individen sårbar och då ökar behovet av ett socialt 

nätverk. Som sjuksköterska kan det då vara viktigt att ha kännedom om ett 

fungerande socialt nätverk till föräldrarna eftersom det kan ge dem stöd och hjälp att 

ta sig igenom utmaningar, vardagsrutiner samt att även sjuksköterskan finns där som 

ett stöd genom att uppmuntra föräldrarna att ha regelbunden telefonkontakt. Många 

föräldrar fick även stöd av andra föräldrar som var i samma situation (Banerjee et al., 

2011; Johns et al., 2009; Patistea, 2005; Wong & Chan, 2006; Han et al., 2009; 

Nicholas et al., 2009). Hammar-Raz, Rot och Buchbinder (2012) belyser även detta 

då föräldrarna kunde känna en trygghet i att det fanns fler som var eller varit i samma 

situation och kunde förstå deras behov på ett annat sätt. Denna kunskap är något som 

sjuksköterskan kan uppmärksamma och använda i vården till exempel genom att 

föreslå för patienter att det finns stödgrupper, cancerföreningar eller att 

sjuksköterskan själv anordnar gruppträffar för föräldrar som har ett cancersjukt barn 

så de kan träffas, utbyta erfarenheter och ge råd till varandra.  

Att söka stöd från sjukvården i form av läkare, vårdteam eller sjuksköterska hjälpte 

många föräldrar att hantera sitt barns cancersjukdom (Banerjee et al., 2011; Wills, 

2009; Schweitzer et al., 2012; Johns et al., 2009; Wong & Chan, 2006; Shortman et 

al., 2013; Patistea, 2005; Nicholas et al., 2009). Enskär (1999) belyser också att detta 

är av stor vikt i hur föräldrarna kommer att kunna känna delaktighet i barnets vård 

men även kunna behålla integriteten som är viktigt i dagens sjukvårdsmiljö. Flera 

andra studier nämner också att föräldrarna sökte stöd på många olika sätt, till exempel 
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genom att uppsöka information från hälso-och sjukvårdspersonal, dela med sig av 

sina erfarenheter samt tala med vårdpersonal (Brody & Simmons, 2007; Wolff et al., 

2010; Patterson et al., 2004). ICN:s etniska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) 

belyser att det är viktigt för sjuksköterskan att visa medkänsla, lyhördhet och 

trovärdighet och att ge omvårdnad till de som är i behov av det. Här syns ett område 

där sjuksköterskans roll är viktig. Genom att etablera god kontakt med föräldrarna 

finns möjligheten att hjälpa dem ta sig vidare i vardagen.  

Att använda sig av andlighet och tro utgjorde ett stöd för många föräldrar (Banerjee et 

al., 2011; Patistea, 2005; Schweitzer et al., 2012; Johns et al., 2009; Wills, 2009; 

Schneider & Mannell, 2006; Nicholas et al., 2009). Många av föräldrarna fann tröst i 

tro oavsett om de innan barnets insjuknande aktivt utövade någon religion eller inte. 

För att kunna möta föräldrarna i deras tankar om tro och andlighet krävs kunskap hos 

vårdpersonalen. Sjuksköterskan ska visa öppenhet och respekt för olika värderingar 

och trosuppfattningar (Socialstyrelsen, 2005). Lundmark (2014) belyser aspekter om 

att det är viktigt för vårdpersonal att inte döma någon på grund av deras sätt att leva 

och att omvårdnaden ska anpassas från fall till fall. Som sjuksköterska kan det då vara 

bra att vara observant och samtala med föräldrarna om de har eventuella önskemål 

samt vilken andlig hjälp som vården kan bistå med.  

Det framkom i resultatet att föräldrar som var mer andliga än religiösa ansåg att 

naturen eller en plats gav dem möjlighet att tänka och andas (Schneider & Mannell, 

2006). Strang (2007) lyfter också fram denna tron om naturen. Han beskriver att 

människan ser naturen som en källa av energi som ger oss en känsla av lugn, lycka 

och en känsla av större medvetenhet. Denna kunskap att anpassa vårdmiljön efter 

patienters behov kan vara viktigt som sjuksköterska att ha med sig och etablera i 

omvårdnaden i liknande situationer. Erikson (1987) menar att för att uppfatta livet 

som en helhet ingår den andliga dimensionen tro, hopp och kärlek som är 

grundläggande till ansa, leka och lära. “Tron utgör drivkraften, den livgivande 

impulsen” (s. 22.).  

En del föräldrar lyckades inte hantera tillvaron när de hamnade i den svåra situation 

som det innebär att ens barn drabbas av cancer. De kunde ta till substansintag så som 

alkohol, tobak, droger, tröstätning eller undantryckte sina känslor (Johns et al., 2009; 

Patistea, 2005; Miedema et al., 2010 & Gage-Bouchard et al., 2013; Wills, 2009; 

Nicholas et al., 2009). Fletcher, Schneider och Harry (2010) belyser också att 

föräldrar tog till alkohol och droger för att undkomma tanken på att deras barn hade 

cancer. Enligt socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor, ICN:s etniska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) och svensk 

sjuksköterskeförening (2008) är sjuksköterskans roll att främja hälsa och förebygga 

ohälsa genom att kunna se vilka människor som befinner sig i riskzonen för att hamna 

i ett substansberoende. Som sjuksköterska är det av vikt att fånga upp dessa föräldrar 
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som inte bearbetar sitt barns sjukdom på ett gynnsamt sätt och nå ut med hjälp till 

föräldrar som behöver det, så de kan komma ur denna onda nedåtgående spiral.  

Att få nya perspektiv och en förändrad syn på livet var något som föräldrarna 

utvecklade både under och efter barnets cancer. Föräldrarna nämner olika saker de 

använde sig av till exempel att leva i nuet och ta en dag i taget, hitta positiva bilder, 

ha en tro att allt ordnar sig, se positiva aspekter av deras erfarenheter och planera för 

framtiden (Schweitzer et al., 2012, Johns et al., 2009, Miedema et al., 2010; Wong & 

Chan, 2006, Nicholas et al., 2009, Han et al., 2009 & Patistea, 2005). Brody och 

Simmons (2007), Patterson et al. (2004) och Fletcher et al. (2010) belyser också att 

föräldrarna använde sig av positiva tankar och att de drog positiva aspekter ur sina 

erfarenheter för att kunna hantera svåra situationer som uppstod under barnets 

sjukdomstid. Som sjuksköterska är det av vikt att veta att vissa föräldrar kan hantera 

sitt barns cancer på ett positivt sätt och att inte alla använder sig av negativa sätt. En 

sjuksköterska kan då lära sig av föräldrars positiva anda och använda det själv i sin 

omvårdnad av alla olika slags patienter. 

Konklusion och implikation 

Många föräldrar sökte stöd från familj, släktingar, vänner och vårdpersonal. Tro och 

andlighet var en källa till kraft och styrka som var viktigt för att föräldrarna skulle 

kunna hantera situationen med deras barn. När föräldrarna hade svårt att hantera 

barnets cancer blev deras coping ineffektiv vilket kunde yttra sig som substansintag 

som till exempel alkohol och tobak, att de tryckte undan känslor eller tröståt som 

distraktion. Genom att lösa problem som uppkom under barnets sjukdomstid och att 

utföra olika aktiviteter fick föräldrarna möjlighet att hantera svåra känslor och 

situationer i samband med barnets cancer. Det nya perspektivet som de fick genom 

deras erfarenheter av att barnet varit sjukt gjorde att de uppskattade livet tillsammans 

som familj och ville njuta av varje minut de fick vara tillsammans. 

Trots att det finns en del forskning om föräldrars copingstrategier behövs mer 

forskning om hur föräldrar och även anhöriga till barn med cancer påverkas då de kan 

behöva tröst, energi eller stöd till sig själva men även för att kunna hjälpa barnet på 

bästa sätt. Mer forskning behövs om hur sjuksköterskan kan få kunskap om vilka 

copingstrategier föräldrar använder sig av och hur de kan hjälpa föräldrarna genom 

denna svåra tid i deras liv för att kunna erbjuda dem bästa möjliga vård. 

Sjuksköterskans roll är att kunna ge omvårdnad men även att kunna jobba med andra 

som ett team, därför är det viktigt att också andra i vårdteamet är införstådda med hur 

processen går till då även de kan bidra med hjälp. Det är därför av stor vikt att mer 

forskning görs inom området då allt fler barn får cancer och fler familjer berörs. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord Cinahl PubMed 

Barn med cancer Children with cancer Children with cancer 

Coping Coping Coping 

Anpassning  Adaptation, Psycho 

Pediatrisk cancer Pediatric cancer Pediatric cancer 

cancer  Neoplasm Neoplasm 

Barndoms cancer Childhood neoplasms Childhood neoplasms 

Förälder Parent Parent 

Cancer Cancer Cancer 



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2014-10-09 Cinahl 

Children with cancer AND coping 

 

Limits: English, reseach articel, 

2004-2014 123 28 6 6 

2014-10-15 PubMed 

Coping, Majr “Adaptation, 

Psycho”[Major] AND (pediatric 

cancer) 

 

Limits: Abstract, 2004-2014 91 18 6 3 

2014-10-21 Cinahl 

(MH”Coping”) AND 

(MH”Childhood Neoplasms”) 

 

Limits: Research Article, 2004-

2014 81 9 1 1 

2014-10-21 Cinahl 

(MH”Coping”) AND 

(MH”Neoplasms+”) 

 

Limits: Research Article, 2004-

2014 126 7 2 1 

2014-10-28 Cinahl 

Parent* AND coping AND cancer 

 

Limits: Research Article, 2004-

2014 151 7 2 0 

2014-11-09 PubMed 

Children with cancer AND  
"Adaptation, Psychological"[Majr] 

 

Limits: Abstract, 2004-2014 303 10 2 2 

Totalt   875 79 19 13 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens  Banerjee, A. T., Watt, L., Gulati, S., Sung, L., Dix, D., Klaassen, R., & Klaassen, A. F. (2011). 

Cultural Beliefs and Coping Strategies Related to Childhood cancer: The Perceptions of South 

Asian Immigrant Parents in Canada. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 28(3), 169-178. 

doi:10.1177/1043454211408106. 

Land  

Databas 
Kanada 

PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva asiatiska föräldrars kulturella tro och copingstrategier relaterat till 

hantering av deras barns cancer. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med grounded theory som design.  

Teoretiskt urval gjordes och fick 25 deltagande föräldrar.  

Datainsamlingen skedde genom djupgående semistrukturerade intervjuer som spelades in och 

som utfördes av flerspråkiga forskare som kunde utföra intervjun på det språket som föräldern 

föredrog. 

Line-by-line kodning utfördes av forskningsteamet som först arbetade självständigt med 

materialet för att sedan kunna diskutera skillnader samt komma överens om fynden de hittat. 

Dataanalyserna utfördes induktivt med koder och kategorier som kom fram från deltagarnas 

intervjuer. Fokuserad kodning användes för att kunna sålla igenom stora mängder data och för att 

stärka koderna. Teoretisk kodning användes för att se hur koderna relaterade till varandra och 

jämförelser mellan kodning och kategorier gjordes ständigt för att undersöka relationerna mellan 

dessa. 

Inget redovisat.  

Slutsats Föräldrarnas kulturella bakgrund gjorde att de litade mer på läkarna då de hade mycket kunskap 

om deras barns sjukdom. I föräldrarnas hemländer ansågs cancer vara den värsta formen av 

sjukdom som inte var botbar och att död är den enda utvägen. När föräldrarna fick höra att det 

fanns en viss procent att deras barn kunde överleva så höll de kvar den positiva tanken att det 

fanns hopp om att deras barn skulle bli friskt. Deras coping resulterade mycket i deras religion 

och att Gud ständigt var närvarande. Föräldrarna nämner att de trodde på Gud och att Gud fanns i 

deras läkare som skulle hjälpa deras barn att bli bättre. Att använda sig av böner och att läsa ur 

heliga skrifter för barnen så de fick mindre bieffekter var en stor hjälp för föräldrars hantering av 

deras barns cancer. Att andra föräldrar bad för deras barn och att Gud tog hand om deras sjuka 

barn upplevdes som ett stöd för föräldrarna. Många av de asiatiska föräldrarna ville prata med 

andra asiatiska föräldrar som varit med om liknande situationer med barn som fått cancer för att 

kunna få stöd och utbyta erfarenheter och få råd av varandra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Chao-Hsing, Yeh. (2004). Gender differences in the use of coping strategies among Taiwanese 

parents whose children have cancer. Cancer Nursing, 27(2), 100-107. 

Land  

Databas 

Taiwan 

Cinahl 

Syfte Undersöka hur föräldrarnas kön skiljer sig i likheter och olikheter i att använda copingstrategier 

när deras barn har cancer.  

 Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod  

Totalt 171 stycken föräldrar vars barn hade cancer valdes ut från en större studie där barn med 

cancer fick uppföljning på sin behandling.  

 

Frågeformulär skickades ut var av ett demografiskt formulär, ett PCIS formulär och ett Two factor 

index formulär. Parental Coping Strategy Inventory, PCSI består av 12 skalor som mäter 

copingstrategier. Two factor index rankar individers sociala klass från 1-5 baserat på deras högsta 

utbildning och yrkesposition.  

 

Destriktiv data analys gjordes för att kategorisera det demografiska hos föräldrarna. Cronbachs 

alfa användes för att se hur alla skalor stämde överens med varandra med en koefficient på 0,70 

eller bättre att vara acceptabel. För att jämföra ångest skillnaderna från föräldrarna med samma 

barn användes parade t-test. ANOVA utfördes för att jämföra fyra olika grader av barnsjukdom, 

föräldrastress, ångest och missnöjen med äktenskapet. För att fastställa signifikanta skillnader 

användes post hoc Scheffe.  

Bortfall redovisades men inte hur många.  

 

Slutsats Mödrar och fäder använde sig lika mycket av olika copingstrategier och dessa var: lärande, 

beslutsfattande, interaktion med det sjuka barnet, interaktion med friska syskon, känslomässigt 

stöd, informativt stöd, upprätthålla optimism, söka efter meningen med livet, och religiösa 

aktiviteter.  Mellan interaktion med maka/make, fysiskt stöd och upprätthålla känslomässig 

stabilitet fanns en statistisk signifikans mellan hur mödrar och fäder använde strategier. 

Föräldrarna hade högre medelvärde på dessa copingstrategier än vad mödrarna hade. Vissa 

copingstrategier hade signifikanta skillnader för olika stadier i sjukdomen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Gage-Bouchard, E. A., Devine, K. A., & Heckler, C. H. (2013). The relationship between socio-

demographic characteristics, family environment and caregiver coping in families of children with 

cancer. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 20, 478-487. doi: 10.1007/s10880-

013-9362-3 
Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Undersöka relationen mellan vårdnadshavares sociodemografiska egenskaper och de 

copingstrategier de använder för att anpassa till barnens cancer. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod med mixad design  

60 stycken vårdnadshavare valdes ut som hade fullgjort första och andra undersökningen.  

Första undersökningen bestod av ett frågeformulär som användes i en intervju om 

utbildning,ekonomi, social status och hushållets storlek och ett annat frågeformulär var om 

familjens sociala miljö. Andra undersökningen genomfördes 6 månader efter den första med hjälp 

av ett formulär som mäter copingstrategier.  

Analys genomfördes med mixad modell analys, SAS 9.2 PROC MIXED, för att hitta samband 

mellan coping, familjens sociala miljö och sociodemografiska faktorer. REML metod användes 

för att analysera möjliga variationer hos familjemedlemmarna och USA poverty line användes för 

att omvandla inkomstuppgifter till procent.  

16 stycken valde att inte delta, det blir ett bortfall på 21 %. 

Slutsats De vårdnadshavare som hade kandidatexamen eller högre utbildning använde sig mer av aktiv 

coping än de som hade lägre utbildning. Kvinnor använde mer av aktiv coping än män. Män som 

inte hade kandidatexamen använde sig mindre av planering medan kvinnors utbildning inte 

påverkade deras användande av planering. Män som hade lägre utbildning använde sig mer av 

substansintag än män som hade högre utbildning och kvinnor. Kvinnor använde sig mer av 

religiös coping, socialt stöd och emotionell stöd än män. Utbildning och kön påverkar på så vis 

hur mödrar och fäder hanterar deras barns cancer. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Han, H. S., Cho, E. J., & Daehee, K. (2009). The report of coping strategies and psycosocial 

adjustment in Korean mothers of children with cancer. Psyco-Oncologi, 18, 956-964. doi: 

10.1002/pon.1514. 

Land  

Databas 

Korea 

Cinahl 

Syfte Beskriva copingstrategier hos koreanska mödrar. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod  

Bekvämlighetsurval gjordes på tre stycken sjukhus i Seoul där 200stycken mödrar valdes ut. 

 

Instrumenten som användes var översatta från engelska till koreanska samt var verifierade. 

Mödrarna fick fylla i tre stycken frågeformulär: Ett demografiskt frågeformulär, ett CHIP formulär 

för att ta reda på vilka copingstrategier mödrarna använder och ett formulär för att mäta mödrarnas 

psykosociala anpassning. 

t-Test användes för att se vilken grupp av copingstrategier i CHIP som användes mest. En 

multivariations analys användes för att ta reda på vilka effekter olika copingstrategier hade på 

den psykosociala anpassningen. Relationer mellan coping och olika variablar på psykosocial 

anpassning analyserades med hjälp av multipla hierarkiska regressionsmodeller. 

 

Tjugoen stycken deltog inte i studien som gav ett bortfall på 10 %. 

Slutsats Det fanns tio stycken copingstrategier som var hjälpfulla för koreanska mödrar. Dessa var: tro på 

att barnet blir bättre, se sitt barn på sjukhus regelbundet, tala med andra föräldrar i samma sits och 

dela erfarenheter med varandra, att barnet får bästa möjliga vård, säger till sig själv att det finns 

mycket att vara tacksam för, göra saker med barnet, lita på att ens partner ger stöd till modern och 

barnet, tro på att sjukhuset sätter familjens intressen i första rum, tro på att saker ordnar sig och 

tala med en förälder som har samma situation som en själv. Dessa strategier ingår i tre stycken 

olika mönster. Copingmönster ett tar upp att bibehålla familjens integration och se optimistiskt på 

situationen. I copingmönster två ingår att söka socialt stöd och i copingmönster nummer tre ingår 

att söka information och förstå sjukvårdssituationen. Copingmönster ett och tre var mer hjälpfulla 

än copingmönster nummer två. Det var ingen skillnad i användning av copingmönster ett och 

copingmönster tre. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Johns, A. L., Oland, A. A., Katz, E. R., Sahler O. J. Z., Askins, M. A., Butler, R. W., & Dolgin, 

M. J. (2009). Qualitative Analysis of the Role of Culture in Coping Themes of Latina and 

European American Mothers of Children With Cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 

26(3), 167-175. doi:10.1177/1043454209334416. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att expandera kunskapen om specifika copingstrategier används med latinska och 

europeiska amerikanska mödrar till barn med nyligen diagnostiserad cancer. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med en fenomenologisk design. 

Det valdes ut tre stycken latinska mödrar och tre stycken europeiska amerikanska mödrar vars 

barn nyligen blivit diagnostiserade med cancer och mödrarna skulle ha genomgått 6 möten av 8 i 

en större studie de deltagit i. 

Deltagarnas första, tredje, femte och sista möte spelades in och transkriberades. 

Mötena analyserades i fyra steg med hjälp av Colaizzi (1978) fenomenologiska metod där man 

fick fram segment av ord och meningar som grupperades i teman. 

Ingen redovisning. 

 

Slutsats Tolv stycken copingstrategier delades in i två teman: coping beteende och kognitiva 

copingstrategier. I coping beteende ingick att samla information om barnets sjukdom för att förstå 

diagnos och behandling. Båda grupperna av mödrar kände lättnad då det fick information de 

kunde förstå. De latinska mödrarna förlitade sig på informationen de fick av andra familjer som 

hade barn med cancer medan europeiska amerikanska mödrar sökte information via nätet. Söka 

professionell hjälp gjorde båda grupperna.  I coping beteende ingick dessutom aktiviteter 

mödrarna utförde till exempel avslappning, yoga, avslappning, (europeiska amerikanska mödrar) 

lyssna på musik, dansa, få manikyr och gå på stranden (latinska mödrar). I kognitiva 

copingstrategier ingår problemlösning som innebär att brain storma, väga alternativ mot varandra 

och pröva nya lösningar. Även tänka positivt samt religion som innebär att mödrarna kände 

samvaro och fick stöd Gud, de fick finansiell hjälp av kyrkan och de fick stöd av kyrkans 

medlemmar ingår i kognitiva strategier. Att kompromissa med vårdteamet, ta vårdteamets 

perspektiv, undvika tankar på att deras barn har cancer och göra livet så normalt som möjligt ingår 

också i denna copingstrategi. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens  Miedema, B., Hamilton, R., Fortin, P., Easley, J., & Matthews, M. (2010). "You can only take so 

much, and it took everything out of me": coping strategies used by parents of children with cancer. 

Palliative & Supportive Care, 8(2), 197-206. doi: 10.1017/S1478951510000015 

Land  

Databas 
Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utvärdera copingstrategier hos föräldrar som har ett barn med cancer. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med fenomenologisk design 

Tjugoåtta föräldrar deltog i studien. Föräldrar eller vårdnadshavare med barn som blivit 

diagnostiserad med cancer de senaste 10 åren och var under 19 år. 

Semistrukturerade intervjuer som bandades. 

 

Tematisk analys gjordes enligt Hawthorne 1997 och Thorne 2000 för att se vanliga mönster av 

upplevelserna. Copingtemat granskades sedan enligt Patterson et al (2004) FAAR modellen. 

Inget redovisat 

 

Slutsats Forskarna kunde utläsa från Pattersons modell tre copingfaktorer som kom att redovisas: 

uppskattning-, problem- och känslofokuserande coping. Uppskattning som coping innebar till 

exempel att göra positiva jämförelser, vara positiv, hitta positiva saker i sina erfarenheter och leva 

i nuet. Problemfokuserad coping kunde vara att söka information om cancer och prata för barnet. 

Känslofokuserad coping var att fly från svåra känslor, söka och ge stöd och använda humor. 

Under dessa coping faktorer framkom andra copingstrategier som inte fanns med i modellen som 

till exempel att anpassa sig efter barnet, förhandla med Gud och förbereda sig för det värsta. Det 

framkom också strategier som inte var till föräldrarnas fördel utan mer en nackdel eftersom många 

utvecklade stress eller hamnade i depression, detta kallade forskarna ineffektiv coping. 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

  

Referens Nicholas, D. B., Gearing, R. E., McNeill, T., Fung, K., Lucchetta, S., & Selkirk E. K. (2009). 

Experiences and resistance strategies utilized by fathers of children with cancer. Social Work in 

Health Care, 48(3), 260-275. doi:10.1080/00981380802591734 

 
Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Identifiera upplevelser av fäder som har ett barn med cancer och att undersöka deras uppfattningar 

om faderskap i samband med barncancer. 

 Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med en Grounded theory design 

Teoretiskt urval av 16 stycken fäder mellan 20-60 års ålder som hade ett barn som aktivt 

behandlades för cancer.  
 
Semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Transkriptionerna gick igenom öppen, axial och selektiv kodning (Strauss & Corbin, 1990). 

Dataanalysen börjades direkt efter att intervjuerna var färdigställda och transkriberade. 

Tillvägagångssättet att gå direkt från datainsamling till dataanalys tillät snabb formulering.  

Inget bortfall. 

Slutsats Författarna tar upp 4 stycken olika motståndsstrategier. Den första kallas familjeintegration och 

stabilitet. I denna strategi ville fäderna ta hand om sin fru och sina barn, speciellt de friska barnen 

så att de inte glömdes bort när det sjuka barnet med cancer fick mycket tid med fäderna. Fäderna 

skulle vara starka för sin maka, så de tryckte undan sina känslor för att kunna ge support till sin 

maka. Om fadern grät skulle barnen förstå att något var fel så därför var fadern alltid den starka. 

Den andra kallas hälsosam livsstil och attityd. I denna strategi försökte fäderna ha en hälsosam 

livsstil så som att vara aktiv och positiv. Fäderna behövde ha en bra hälsa för att kunna ta hand om 

sin fru och sina barn. Fäderna blev därför mer medvetna om sin mat och försökte vara psykiskt 

starka för att ventilera sina känslor och motstå känslor av frustration och slöhet. Fäderna ville hitta 

positiva bilder och ha en hoppfull samt optimistisk attityd när d tog itu med problem. Den tredje 

kallas support. Fäderna fick stöd från familj, vänner, vårdpersonal och främlingar, detta gjorde de 

mindre isolerade och de hittade nya resurser. Den sista strategin kallas hopp och andlighet. Genom 

andlighet fick fäderna mening och tröst. Fäderna sökte en mer andlig förståelse för att få en 

kontext av barnets cancer. Hopp var nödvändigt för att bli uthållig och ihärdig. Både hopp och 

andlighet behövs för att stå emot känslor av rädsla och svaghet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Patistea, E. (2005). Description and adequacy of parental coping behaviours in childhood 

leukaemia. International Journal Of Nursing Studies, 42(3), 283-296. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2004.06.010 

Land  

Databas 

Grekland 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska hur föräldrar uppfattar barnets leukemi och hur väl de klarar av det. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod 

Konsekutivt urval. Fyrtiotvå stycken familjer valdes ut (41 mödrar och 30 fäder) som hade ett barn 

diagnostiserat med leukemi de senaste 3 månaderna.  

Två frågeformulär: den första om bakgrund och den andra samlade in föräldrarnas uppskattning 

om barnets sjukdom. The Coping Health Inventory for Parents (CHIP) användes för att utvärdera 

subjektens kognitiva och beteende copingstrategier (McCubbin et al 1981, 1983 och McCubbin 

1987).  

t-Test användes för att få fram vilken av de tre copingstrategierna som var mest hjälpfull. Mann-

Withney u test och Kruskal-Wallis ANOVA användes för att analysera signifikanta relationer och 

skillnader mellan variabler. SPSS användes för att analysera all data.  

Mindre än 2 %. 

Slutsats Coping beteende som visade sig vara mest använda av föräldrarna var familjeintegrering, 

samarbete och att vara optimistiska. Andra copingstrategier som även användes var socialt stöd, 

medicinsk kommunikation, psykologisk stabilitet, självkänsla och tron om att barnet fick den bästa 

vården. Åttiotre procent av föräldrarna tyckte att tro på Gud och parata med vårdpersonal var 

hjälpsamt.  Det minst hjälpfulla beteendet var att umgås med släktingar och prata med andra 

föräldrar i samma situation. Strategier som inte kunde användas var att gå ut med make/maka, 

investera tid och energi på jobbet och koncentrera sig på fritidsintressen. Föräldrarna använde sig 

inte av dessa på grund av att de skulle umgås med sitt sjuka barn, mycket ansvar kring att ta hand 

om barnet och de ville inte göra saker för sig själva. Några ytterliggare copingstrategier som 

föräldrarna använde sig av var att prata med en psykolog och att försöka ha en så normal vardag 

som möjligt. Komplementära strategier föräldrar använde sig av var att förklara situationen för 

grannar och vänner så de kunde förstå och få familjemedlemmar att hjälpa till hemma. Sjuttiofem 

procent av föräldrarna använde mer än 35 stycken strategier på CHIP skalans 45 strategier och 20 

stycken av föräldrarna använde mer än 40 stycken av dessa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Schneider, M., & Mannell, R. (2006). Beacon in the storm: an exploration of the spirituality and 

faith of parents whose children have cancer. Issues In Comprehensive Pediatric Nursing, 29(1), 3-

24. doi: 10.1080/01460860500523731. 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva betydelsen av andlighet som en copingmekanism i livet för föräldrar till ett 

barn med cancer. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

En explorativ studie som utfördes i en dominant-mindre dominant design med kvalitativ ram 

(fenomenologi) inlivas i en kvantitativ komponent.  

Snöbollsprov som då fick fram potenitiella deltagare som sedan gick igenom ett kriterieprov. 

Kriterierna var att barnet måste vara mellan nyfött till 19 år, barnet måste bo hemma vid diagnos 

och under behandling, Föräldrarna måste vara förstahands vårdnadshavare och barnet måste ha en 

formell diagnos om sin cancer och måste pågå behandling eller inom ramen av ett år haft en 

fullföljd behandling. Åtta familjer deltog i studien (fyra men och åtta kvinnor). 

Ett frågeformulär om bakgrund gjordes först och sedan fick föräldrarna skriva dagbok i två dagar 

som skulle vara grundläggningen för den semistrukturerade intervjuen som spelades in. 

Triangulering gjordes och en fenomenologisk analys utfördes enligt Patton 2002. 

4 st bortfall. 

Slutsats Föräldrarna beskrev deras sätt att hantera sitt barns sjukdom genom att ha en tro eller en andlig 

sådan. Be, att anförtro sig till Gud, en speciell plats som fick föräldern att tänka och andas ut på, 

söka hjälp, tänka fritt, lösa problem eller bara för att släppa ut känslor var något som föräldrarna 

beskrev som de använde för att ta sig igenom situationen. Föräldrarna kände ett behov av att få 

kunna prata med en präst om deras barns tillstånd och få vägledning. 

 
Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

  

Referens Schweitzer, R., Griffiths, M., & Yates, P. (2012). Parental experience of childhood cancer using 

interpretative phenomenological analysis. Psychology and Health, 27(6), 704-720. 

doi:10.1080/08870446.2011.622379 

Land  

Databas 

Australien 

PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter hos föräldrar av att hantera situationen av att deras barn är 

drabbat av en svår sjukdom som cancer. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med en IPA (Interpretative Phenomenological Analysis) design 

Nio stycken föräldrar deltog i studien.  

 

Två semistrukturerade intervjuer med öppna frågor som utgick från en mall där frågorna kunde 

komma att ändras beroende på svaret. Mallen användes vid det båda intervjutillfällena. 

Intervjuerna bandades in och transkriberades. 

 

Varje utskrift lästes och eventuella teman och idéer som kom fram noterades. Utskriften lästes 

igen och delades in i mening enheter som motsvarar en deltagares erfarenheter som sedan kom att 

få en kod. Sedan matades kodningen in i mjukvaran Atlas.it som grupperade in kodningarna i 

kluster av koder som hade ett sammanhängande ämne/tema. Underteman kom att bildas som i sin 

tur grupperades i liknande ämnen som kom att kallas ordnade teman. Under denna processen så 

möttes författarna för att klargöra koder och teman. 

 

Inget redovisat. 

 

  Slutsats Föräldrarna vill ta hand om sitt barn på bästa sätt och lärde sig det medicinska språket som 

vårdpersonalen använde. Vilket fick föräldrarna att känna stöd och att inte vara passiva i deras 

barns vårdande. Föräldrarna hanterade även sitt barns sjukdom genom att jämföra sitt barns cancer 

med andra som kunde ha det värre som fick föräldrarna att må bättre. De tog dagarna som de kom 

och planerade dagarna utefter hur barnets behandlingsplan såg ut. Föräldrarna beskrev det som att 

de saktade ner och befann sig i nuet för att kunna klara av situationen kring sjukdomen. 

Föräldrarna utövade även religiös eller andlig tro som stöd i deras vardag. Andra stöd som 

föräldrarna fick var från familjen i sig själv, närmsta släkten, vänner och arbetsplatsen. 

Föräldrarna fick nya värderingar på livet och de små problem som kändes stora förut var inte 

viktiga längre. De ville ta vara på livet som de hade tillsammans och göra det mesta av det. 

Föräldrarna ville även hjälpa andra familjer i samma situation och vägleda dem igenom de svåra 

stunderna av cancer behandlingen. 

 
Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

 

Referens Shortman, R. I., Beringer, A. A., Penn, A. A., Malson, H. H., Lowis, S. P., & Sharples, P. M. 

(2013). The experience of mothers caring for a child with a brain tumour. Child: Care, Health & 

Development, 39(5), 743-749. doi:10.1111/cch.12005 

Land  

Databas 

England 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka vilken inverkan det hade på vårdnadshavaren att ha ett barn med 

hjärntumör, att utforska moderns upplevelser av coping av deras barns sjukdom som inkluderar 

personliga barriärer och styrkor samt att identifiera orsaker till stress och källor till stöd för 

förbättring i vårdandet. 

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med en longitudiell design 

6 stycken vårdnadshavare deltog. 

Semistrukturerade intervjuer som bandades in. 

Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. Varje transkript gavs en färg för enkelt erkännande 

och analyserades med hjälp av en iterativ process. Avskriften lästes en första och andra gång av 

medlemmar av forskningsgruppen. Efter detta grupperades data in i teman och underteman. 

Forskarna upplyser om att bortfall skedde när barnet dog efter inskrivning och underlåtenhet att 

inhämta informerat samtycke. 

 

Slutsats Resultatet delas upp i 5 stycken teman. Tema 1 kallades påverkan och där ingick depression, 

skuldkänslor och osäkerhet. Vårdnadshavarna var chockade över deras barns besked av cancer och 

oroade sig för barnets framtid. I tema två tar författarna upp coping som fungerade som styrkor 

mödrar kunde använda sig av. Mödrarnas coping hämtades ur deras känslor för barnen och deras 

skyldighet att vara mor. Mödrarna ville vara positiva i livet och de ansåg att personliga egenskaper 

som till exempel humor, kunde hjälpa deras förmåga till coping. I tema 3 ingick hjälp och stöd. 

Mödrarna upplevde stöd och emotionell stöd av familjemedlemmar. Även stöd samt information 

från hälso- och sjukvården gav lättnad. Konflikter är namnet på tema 4, där det nämns att 

interaktion med familjen inte alltid är positiv då de använder olika copingstrategier. I tema 5 

nämns att hälso- och sjukvården inte alltid är positiv då vårdnadshavare kan känna sig hjälplösa 

och kraftlösa. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 12 

 

  

Referens  Wills, B. S. (2009). Coping with a child with acute lymphocystic leukemia: The experiences of 

Chinese fathers in Hongkong. Cancer Nursing, 32(2), 8-14. 

Land  

Databas 
Kina 

Cinahl 

Syfte Få en bättre förståelse av erfarenheter hos kinesiska fäder i Hongkong vars barn är diagnostiserade 

med akut lymfocytisk leukemi samt undersöka fädernas behov, copingstrategier och stöd system. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod 

Snöbolls urval utfördes och 8 stycken fäder rekryterades med hjälp av en erfaren konsult som 

jobbade på en onkologiavdelning på ett sjukhus i Hongkong.  

Semistrukturerade intevjuer genomfördes vid första tillfället 1 månad efter barnets diagnos och 

den andra genomfördes 4 månader efter barnets diagnos. Fäderna fick även fylla i en demografisk 

enkät. Båda intervjuerna transkriberades. 

Forskarna förde egna anteckningar vid intervjuerna för att kunna analysera datan mer effektivt. En 

erfaren onkologi sjuksköterska kontrollerade noggrannheten i intervjuerna. Från intervjuerna 

formades kategorier och underkategorier med hjälp av ett matrixsystem enligt Miles och 

Huberman som innebär reduktion av data, att uppvisa data, dra slutsatser och verifiera datan. 

Ett bortfall, mindre än 5 %.   

Slutsats Fäder kände att de fick tillräckligt stöd av sina vänner, kollegor och övriga familj men inte från sin 

fru. En copingmekanism som fäderna använde var kommunikationen med läkaren som gav dem 

information om barnets sjukdom, detta upplevdes som ett stöd. Fäderna använde sig av religiösa 

ritualer som till exempel rökelse, rådgöra med spågummor och offra gåvor för att få hjälp och stöd 

att hantera sitt barns cancer. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 
Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 13 

 

Referens Wong, M., & Chan, S. (2006). The qualitative experience of Chinese parents with children 

diagnosed of cancer. Journal Of Clinical Nursing, 15(6), 710-717. doi:10.1111/j.1365-

2702.2006.01297.x. 

Land  

Databas 

Kina  

Cinahl 

Syfte Syftet var att förklara copingerfarenheter hos kinesiska föräldrar vars barn hade cancer under 

behandlings stadiet. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod med en fenomenologisk design 

Nio föräldrar deltog i studien.  

Interaktiv intervju med öppna frågor som bandades in. 

Intervjuerna analyserades enligt Colaizzi´s (1978) fenomenologiska metod. Författarna använde 

sig av bracketing enligt Holstein och Gubrium (1994) som innebär att de underlåter att färga data 

med sina egna uppfattningar och åsikter 

 

Inte redovisat 

 

Slutsats Föräldrarna gick igenom 4 stadier av coping. Stadie 1 är chock och förnekelse, då föräldrarna 

känner oro, känsla av att de förlorat något, föräldrarna upplever att hjärnan är blank och de är 

ledsna för att barnet inte är friskt. I stadie 2 försöker föräldrarna få en mening av situationen 

genom logiska analyser som att jämföra sitt barns cancer med andra barns cancer som har sämre 

prognos och att föräldrarna bröt ner stora problem som uppkom i mindre hanterbara bitar. I stadie 

3 konfronterar föräldrarna verkligheten. Föräldrarna förstår att de inte kan ändra barnets öde. Här 

sökte även föräldrarna stöd från familjen, hälso-och sjukvårdspersonal och andra föräldrar och de 

ville bevara familjens integritet samt ge barnet stöd och komplettera barnets diet. I sista stadiet 

upprättar föräldrarna ett nytt perspektiv genom att de får positiv vinning från erfarenheterna, de 

planerar för framtiden och upprättar hopp. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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