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Sammanfattning 
 

Bakgrund 
En incidens på fyrtio procent gör att leukemi är den vanligaste cancerformen hos barn, 

därefter kommer hjärntumör som är den största heterogena sjukdomsgruppen. Hjärntumörer 

har ungefär samma incidens under hela uppväxttiden men skiftar något i typ och cellulärt 

ursprung. Föräldrarna till det sjuka barnet har ett ansvarsfullt uppdrag. När deras barn 

insjuknar i en svår sjukdom insätter sig en krissituation. Alla känner en oro, många är ängsliga 

och bryr sig otroligt mycket om sitt barns hälsa. Det är en naturlig reaktion som är en del i att 

vara förälder. Föräldrar som vårdar sitt barn för cancer har de vanligaste upplevelserna av en 

negativ fysisk och emotionell hälsa. Eftersom barnets behandling är långvarig och påfrestande 

för kroppen leder detta ofta till att det blir det en psykisk belastning för hela familjen. 

Samtidigt som föräldrarna tvingas leva med sin egen krishantering måste de också vara starka 

för sitt barn. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats för hjärntumör. 

 

Metod 
En kvalitativ intervjustudie valdes för att besvara föreliggande studies syfte. 

Inklusionskriterierna var föräldrar till barn som har vårdats för hjärntumör och har avslutat sin 

behandling. Sju intervjuer genomfördes med stöd av en halvstrukturerad intervjuguide. Datan 

analyserades med hjälp av innehållsanalys och följande sex kategorier framkom; 

självuppoffring, positiva känslor, negativa känslor, behov hos föräldrar, samverkan med 

instanser och alienation. 

 

Resultat 

Resultatet av föreliggande studie visar att upplevelserna varierade på individnivå, men 

samtliga informanter upplevde negativa känslor. Alla informanter genomgick en 

självuppoffring för sitt barn. De hade alla någon form av individuella behov och en 

samverkan med olika instanser med olika resultat, vilket gav till följd att informanternas stöd 

från instanserna varierade kraftigt.  

 

Slutsats  
Samtliga informanter i studien har angett att de har upplevt och fortfarande lever med en 

djupliggande oro som alltid ligger under ytan. Alla informanter hade någon form av 

kontrollbehov. Eftersom de inte hade någon makt över sjukdomen och omöjligt kunde få svar 

på om eller när den skulle vara över, kände de ett behov av att ha kontroll över någonting. De 

tog därför kontroll över det som var möjligt, vilket i det stora taget handlade om omvårdnad 

och medicinering.  
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Inledning 

 
År 2007 blev 231 barn under 14 år diagnostiserade med cancer i Sverige. Nästan vart tredje cancerfall 
hos barn utgörs av tumörer i hjärnan eller övriga centrala nervsystemet och gör det till den andra 
vanligaste cancerformen. Idag blir de flesta barn botade men har diverse kvarstående besvär som 

exempelvis nedsatt muskelkraft och talstörningar (Socialstyrelsen, 2012). 

 

Närstående som vårdar ett cancersjukt barn har mer ångest än de människor som inte är vård-

och omsorgsgivare. Närstående har visat sig ha en sämre psykisk hälsa, men ändå en bättre 

livskvalitet än de flesta i befolkningen (Grov, Dahl, Fosså, Wahl, & Moum, 2006).  

 

I fall av långvariga sjukdomar, som exempelvis cancer, är det föräldrarna som genomför den 

dagliga omvårdnaden. De är med när biverkningarna och besvären kommer efter en 

cytostatikabehandling och de måste ständigt hålla uppsikt efter varslande symtom på ett 

förändrat status eller en begynnande infektion som drastiskt kan försämra barnets 

allmäntillstånd (Clarke, Fletcher, Schneider, 2005). Författarna till föreliggande studie valde 

därför att inrikta in sig på barn med cancer eftersom det är frekvent förekommande. Det 

konstaterades att det är krävande att vara förälder när ens barn är svårt sjuk. Det påverkar hela 

familjen och föräldrarna tenderar ofta att hamna i skymundan (Hallström & Elander, 2007). 

Studien syftar till att besvara hur föräldrarna går till väga för att hantera den situation de 

försätts i när deras barn drabbats av en hjärntumör.  

 

Bakgrund 

 

Begreppsdefinition 
Det finns olika typer av cancersjukdomar, som exempelvis leukemi (blodcancer), och benigna 

tumörer (Reitan & Schölberg, 2003). När det gäller tumörsjukdomar är begreppen viktiga att 

hålla isär. I föreliggande studie kommer begreppet tumör användas och med det innefattas 

benigna och maligna tumörer. Begreppet cancer som används i studien kommer syfta på alla 

sorter av cancersjukdomar som exempelvis leukemi och maligna tumörsjukdomar.  

 

Cancer 
Det produceras konstant nya celler i kroppen, cellerna växer till sin korrekta storlek och fyller 

därefter sin funktion. Det kan emellertid hända att en cell börjar dela sig okontrollerat och 

ansamlingen blir större, det sker en cellförstoring, och en tumör bildas. Man skiljer på 

godartade, benigna, och elakartade, maligna, tumörer. Först när en tumör är malign kan den 

klassificeras som cancer. Ordet cancer, som betyder krabba på latin, kom till eftersom en 

kraftigt utvecklad tumör tycktes likna en krabba med klor som sträcker sig till kringliggande 

vävnad. Med en malign cellförändring menas att tumören växer snabbt och ser annorlunda ut 

från när den var en cell som producerades. Den får ”armar” som når närliggande vävnad samt 

att den producerar metastaser som sprider sig till andra delar av kroppen (Reinhard - Aigner & 

Stephens, 2009). En benign cellförstoring är samma som vävnaden som den kom ifrån, växer 

långsamt och producerar inte metastaser. Den kan dock skada området den växer i genom att 

stoppa blodflöde, skapa tryck på närliggande vävnad eller stoppa flödet (Ringborg, Dalianis & 

Henriksson, 2008). 
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Tumörer 

Det finns två grupper av celler i hjärnan som kan ge tumörer. Gliaceller från vilka de flesta 

elakartade tumörer utvecklas, och icke gliaceller där majoriteten av benigna celler utvecklas. 

Cancer som härrör från gliaceller kallas för gliom. Det finns olika typer av gliomer, från de 

som växer långsammare och kallas astrocytom, till de som växer snabbt och är aggressiva 

som kallas medulloblastom. Dessa olika typer av hjärntumörer tenderar att utvecklas i olika 

delar av hjärnan hos barn och vuxna. De skiljer sig även på andra punkter som exempelvis att 

medulloblastoma tumörer är vanligtvis känsliga för strålning och personer som drabbas kan 

botas med stålbehandling. Medan vissa typer är mindre strålkänsliga (Stephens & Reinhard – 

Aigner, 2009). 

 

Barn med cancer 
Barn får andra cancerformer än vuxna. Cancerformerna är mer aggressiva och snabbväxande 

vilket utan behandling kan leda till döden. Barncancer drabbar inte bara andra celler eller 

organ utan är också biologiskt annorlunda än cancer hos vuxna. Barn drabbas främst av 

leukemier och hjärntumörer. En incidens på fyrtio procent gör att leukemi är den vanligaste 

cancerformen hos barn, därefter kommer hjärntumörincidens som den största heterogena 

sjukdomsgruppen. Hjärntumörer hos barn har ungefär samma incidens under hela 

uppväxttiden men skiftar något i typ och cellulärt ursprung (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Bakomliggande orsak 

Enligt Reitan & Schölberg (2003) är orsaken till barncancer okänd. Genetiska faktorer spelar 

allmänt en större roll än hos vuxna. Uppkomsten av cancer hos barn är högst i de nordiska 

länderna sett ur ett internationellt perspektiv. Det beror sannolikt på en komplett registrering 

av alla fall. 

 

Konsekvens 

Barn som erfarit cancer och behandlingen som hör till kan leva ett normalt liv efteråt. Vissa 

barn kan få bestående komplikationer efter sjukdomen och behandlingsprocessen. Barn som 

har haft hjärntumör är de som har mest kvarstående problem. Tumörens art och placering i 

hjärnan är det som avgör vad för komplikationer som kan uppstå i efterhand. Om 

hjärntumören exempelvis befinner sig mitt inne i hjärnan kan det påverka 

hormonproduktionen i hypofysen. Behandling av tillväxthormon och sköldkörtelhormoner 

brukar då användas med gott resultat (Barncancerfonden, 2012).  

 

Generellt utgör strålbehandling en större risk desto mindre det sjuka barnet är. 

Strålbehandlingen kan hämma tillväxten av skelettet och även den biologiska utvecklingen av 

nervcellerna i hjärnan. Hjärnan genomgår en mognad som gör att nervtrådarnas definitiva 

utseende är klart vid tre – fyra års ålder och därför undviker läkare att ge strålning om det inte 

är absolut nödvändigt till så små barn (Barncancerfonden, 2012).  
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Behandling 
 

Med hjälp av den noggranna registreringen och uppföljningen av kliniska behandlingsresultat 

har norden bland de bästa behandlingsresultaten i världen. De flesta diagnoser leder till 

långvariga och svåra behandlingar, med flera olika akuta komplikationer, sjukhusvistelser, 

smärtsamma undersökningar med stick, håravfall, infektioner, transfusioner och ibland även 

besvärliga operationer (Ringborg., Dalianis & Henriksson, 2008). 

Enligt Barncancerfonden (2013) överlever fler än 75 procent sin cancersjukdom med modern 

behandling. Dessa fakta stärks av Ramanan & Chaselings (2012) studie som gjordes under en 

elva års period i Australien där barn med olika hjärntumörer var i fokus. 

 

Behandling av barn med hjärntumör är en kombination av operation, strålbehandling och 

cytostatikabehandling (Hassan & Ljungman, 2003). De flesta barn blir botade men många har 

kvarstående besvär som till exempel nedsatt muskelkraft och talstörningar (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Cytostatika 

Cytostatika är en läkemedelsbehandling som utgör den huvudsakliga delen i processen till att 

bli fri från cancer. Antingen som en följd av en operation och strålningsterapi eller som en 

helt fristående behandling. Det finns olika sorters cytostatika och de kan kombineras på olika 

sätt för att få så bra effekt som möjligt beroende på patienten och dess tumörsjukdom. 

Cytostatikas funktion är att på olika sätt påverka snabbdelade cancercellers dna. I vissa fall 

dör de snabbdelade cancercellerna, i andra fall slutar de bara att dela sig och förhindrar på så 

sätt tillväxten av tumören (Hassan & Ljungman, 2003). 

 

Kirurgi 

Tumören är energikrävande, orsakar smärta samt andra symtom som är en börda för patienten 

och är av enbart den anledningen en avgörande orsak till att operera bort den. En operation 

ger möjligheten att rätta till de defekter som tumören har orsakat. Operationen av en tumör, 

det vill säga att man skär ut den maligna cellväxten från det drabbade området, är en stor del i 

behandlingen. Det är viktigt att så fort som möjligt få ut den maligna tumören för att förhindra 

ytterligare tillväxt och spridning. Operationen förhindrar på så sätt tumören från att sprida sig 

till områden där det inte längre är möjligt att komma åt den via kirurgiska ingrepp, som i sin 

tur skulle försämra sjukdomstillståndet. Andra anledningar till att genomföra en operation kan 

vara för att hindra risken att tumören ska producera skadliga substanser som kan blockera, 

tränga sig in i eller skada närliggande vävnad (Blows, 2005).  

 

Strålbehandling 

Strålbehandling används framförallt som kombinationsbehandling vid maligna tumörer med 

syfte att uppnå tumörläkning eller symtomlindring. För att uppnå ett gott resultat läggs stor 

vikt vid att ge exakt anpassad stråldos vid väldefinierad tumörinnehållande vävnad. Det utförs 

för att inte drabba den omliggande friska vävnaden och för att undvika biverkningar av 

behandlingen i den mån det är möjligt (Reitan & Schölberg, 2003). Vid kurativ 

strålbehandling, det vill säga när målet är att bota området där strålningen utförs, bestäms 

stråldosen av den histologiska tumörtypen, tumörvolymen och toleransen hos de 

normalvävnader som utsätts för bestrålning. Strålterapi kan kombineras tillsammans med 

kirurgi, cytostatika och hormonbehandling (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 
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Biverkningar 
Cytostatikabehandling kan i kombination med strålning eller på egen hand orsaka svåra och 

allvarliga biverkningar. Illamående och kräkningar är en av de vanligaste biverkningarna som 

ibland är så svåra att de inte går att ge cytostatika i kurativt syfte (Reitan & Schölberg, 2003).  

Påverkan på muskler och nerver som yttrar sig som svaghet, trötthet eller ömhet kan också 

förekomma. Kramper, brännande känsla i händer och fötter eller störningar i finmotorik och 

kroppsbalans är då vanliga symtom. Hudirritation och flebit, som är en smärtsam 

inflammation i venväggarna, vid området där man ger cytostatika intravenöst anses vara en 

lokal biverkan. Hudirritation är också vanligt vid det området som utsätts för strålbehandling. 

Mun och halsproblem förekommer när slemhinnorna blir påverkade i samband med 

behandlingen. Framför allt svalg och munhåla drabbas med bland annat muntorrhet som 

biverkan (Ringborg, Dalianis, & Henriksson, 2008).  

 

Cytostatika är ett starkt gift mot kroppen men har många gånger en god effekt. Dock angriper 

det inte bara cancercellerna, utan alla de celler som har en snabb delningshastighet påverkas 

med cellskador eller celldöd. Det ger i sin tur påfrestande och obehagliga biverkningar som 

benmärgssvikt, trombocytopeni (dvs. brist på blodplättar som i sin tur ger större 

blödningsbenägenhet). Illamående, utmattning och håravfall är också vanligt förekommande 

biverkningar som drabbar många som får cytostatikabehandling (Blows, 2005).  

 

Föräldrars ansvar 

När nyblivna föräldrar får sitt barn har de tagit på sig ett nytt, ansvarsfullt uppdrag. Det 

kommer även en stor glädje i samband med föräldraskapet. Utöver glädjen känner alla en oro, 

många är ängsliga och bryr sig oerhört mycket om sitt barns hälsa. Detta är en naturlig 

reaktion som är en del i att vara förälder. Oron har en viktig funktion i sig, den frigör energi 

som hjälper föräldrarna att möta sitt nya ansvar. På grund av oron blir de lyhörda för barnet 

och människor som försöker hjälpa dem. Blir oron dock för stark kan den leda till 

avskärmning och depression (Brazelton, 1992).  

 

En studie utförd i Storbritannien vars syfte var att undersöka livskvaliteten hos mödrar och 

barn där barnet har drabbats av cancer, visade att vid en skattning av livskvalitet har både 

modern och det sjuka barnets skattning en signifikant korrelation, det vill säga att vid 87 

genomförda intervjuer så svarade 83 familjer med detta resultat. Därmed kan slutsatsen dras 

att det inte är slumpmässiga resultat utan att det sjuka barnets livskvalitet påverkas och 

upplevs vara lågt om mamman uppger sig ha en låg livskvalitet (Eiser, Eiser, & Stride, 2005). 

 

Att vara förälder till barn på sjukhus 

Det finns studier, bland annat Caflisch, Flury, Spichiger, & Ullmann – Bremi (2011), som 

belyser hur föräldrar känner vid sjukhusvistelser med deras barn. De menar att föräldrar 

känner en trygghet i att vara på sjukhuset eftersom att i hemmet är de ansvariga och ensamma 

i omvårdnaden. Resultatet bekräftas av Elander, Hallström & Runeson (2002), som menar att 

föräldrarna inte vill fatta ett medicinskt beslut, men har ett behov av att få alla alternativen 

lagda för sig innan det slutgiltiga beslutet bestäms.  

 

Dunn, Rodriguez, Barnwell, Grossenbacher, Vannatta, Gerhardt & Compas (2012), kommer 

fram till att 41 procent av 191 mödrar och 30 procent av 95 fäder, visar tecken på post 

traumatisk stress symtom. Studien genomfördes inom 6 månader från det att föräldrarna fått 

beskedet att deras barn drabbats av cancer. De symtom som var vanligast yttrade sig i form av 

höga värden av depression och ångest.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dunn%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dunn%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnwell%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barnwell%20AS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vannatta%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gerhardt%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21942750
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Föräldrar till barn med cancer 

Det psykiska välmående påverkar det fysiska, och för att föräldrarna inte ska bryta ihop och 

bli deprimerade eller utveckla annan stressrelaterad komplikation, kan de använda sig av olika 

copingstrategier. I en studie gjord av James, Keegan-Wells, Hinds, Kelly, Bond & Hall 

(2002), framgår det vad föräldrar upplever påverkar dem i deras situation, i form av daglig 

omvårdnad av deras barn som är sjuk i cancer, som till största delen handlar om att lindra sitt 

barns symtom relaterat till behandlingen. De vanligaste upplevelserna innefattade negativ 

fysisk och emotionell hälsa. Grov, Dahl, Fosså, Wahl, & Moum, (2006) menar att eftersom 

barnets behandling är långvarig och påfrestande för kroppen leder detta ofta till en psykisk 

belastning för hela familjen.  

 

Samtidigt som föräldrarna tvingas leva med sin egen krishantering måste de vara starka för 

sitt barn. Närstående som vårdar ett cancersjukt barn har mer ångest än de människor som inte 

är vård-och omsorgsgivare, de har visat sig ha en sämre psykisk hälsa, men ändå en bättre 

livskvalitet än de flesta i befolkningen (Grov, Dahl, Fosså, Wahl, & Moum, 2006). 

 

Att hantera situationen 

 

Massage 

I en studie utreds huruvida massageterapi visar sig lindra barns symtom och föräldrars oro 

under cellgiftsbehandling. De flesta barnen i studien uttryckte att massage minskade stress 

och var avkopplande. Det mest signifikanta resultat var dock att det sänkte orosnivån hos 

föräldrar som fick massage. Efter 15 minuter sittandes i en stol och få massage reducerades 

spänningar och oro hos föräldrarna. Eftersom barnen och föräldrarna var med varandra hela 

tiden under bägge massagetillfällena bidrog det förmodligen till att föräldrarna lättare kunde 

slappna av (Fitzgerald, Hannahan, Hooke, Post-White, Savik & Sencer, 2008).  

 

Coping 

Med coping – strategier blir vardagen som förälder enklare att leva med, dock framkommer 

det i Hallström & Elanders (2007) studie att föräldrar har individuella behov som de 

bortprioriterar, att de inte hinner ta hand om sin egen hälsa eftersom deras barns 

välbefinnande är viktigare. Detta trots att de uppfattar sin hälsa som överlag dålig (Hallström 

& Elander, 2007). Föräldrar känner ett behov av att bli sedda, men att de prioriterar bort sina 

behov framför deras barns. Sjuttio procent av föräldrarna upplever sig ha för lite tid att ta 

hand om sin hälsa, och uttrycker att de uppfattar sin hälsa som dålig (James et al, 2002) 

(Hallström & Elander, 2007).  

 

Information 
På frågan om vad som var mest avlastande eller hjälpsamt under sjukdomsprocessen svarade 

föräldrarna att regelbunden uppdatering och information om deras barns hälsa, 

behandlingsresultat samt emotionellt stöd från anhöriga var viktigast. På frågan om vilken 

hjälp de skulle vilja få för att underlätta den dagliga omvårdnaden så var det mest frekventa 

svaret periodisk avlastning av vårdgivare (James et al, 2002) (Hallström & Elander, 2007).  

 

En strategi som tyckts underlätta hanteringen av sjukdomen för närstående är att söka 

information och att vara delaktig i beslut om sjukdomsbehandling. Ett positivt 

förhållningssätt, ge och ta emot känslomässigt stöd från anhöriga, att upprätthålla ett socialt 

nätverk och att ha hopp om framtiden (Ringborg, Dalianis & Henriksson, 2008). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=James%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12444574
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=James%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12444574
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Omvårdnad i hemmet 
Omvårdnaden som föräldrar genomför till ett cancersjukt barn handlar till största delen om att 

hantera symtom av behandlingen i hemmet. Det kan dock yttra sig på olika sätt, exempelvis 

fysiskt arbete, medicinsk övervakning, planering för sjukhusbesök, vardagliga aktiviteter, 

lindra och vara uppmärksam på ett förändrat status (Booth, Daub, Epstein, Gafni, Gammon, 

Greenberg & Stevens, 2006; Clarke et al, 2005). Där har författarna försökt kartlägga vad som 

innefattas av omvårdnad i hemmet för föräldrar till barn med en cancerdiagnos. Det som 

bägge studier bekräftar är att det är tidkrävande och inte bara fysiskt utan ett psykiskt 

krävande jobb. Varje dag är en utmaning och påtryckande stress i form av rädsla att barnet ska 

bli sämre.  

 

Symtom 

Omvårdnaden som föräldrar bedriver i hemmet relaterar till symtomlindring, det vill säga hur 

besvären av den hårda behandlingen kan minskas för barnet. Omvårdnaden vid 

cancerbehandling varierar dessutom efter barnets behov och behandling. För att det ska vara 

optimalt måste vårdgivaren inge förtroende hos vårdtagaren och omvårdnaden måste 

individanpassas efter behov. Förtroendet har föräldrarna eftersom det är de som barnet litar 

mest på och det är de som känner sitt barn bäst. Där har föräldrarna en ovärderlig roll i 

omvårdnaden eftersom de kan ge den bästa omvårdnaden till barnet (Reitan & Schölberg, 

2003).  

 

Trötthet  

En vanligt förekommande biverkning av behandlingen mot cancer är en uttalad trötthet 

(Tomlinson, Hinds, Ethier, Ness, Zupanec & Sung, 2013). Det kan bero på olika saker som 

exempelvis en påverkan på muskler och nerver, på grund av de preparat som används i 

behandlingen, på grund av tumören själv eller på alla de fysiska och psykiska påfrestningarna 

som det innebär att drabbas av en cancersjukdom.  

 

För att omvårdnaden ska fungera så bör föräldrarna vara medvetna om att denna trötthet är 

vanligt förekommande och att den har flera orsaker (Reitan & Schölberg, 2003). Samtidigt 

bör andra biverkningar försöka åtgärdas som skulle kunna förvärra trötthetskänslan. Planering 

är viktigt vid exempelvis cytostatika administrering eller annan provtagning, detta för att inte 

trötta ut barnet i onödan. De stunder när barnet känner sig piggare uppmuntras han eller hon 

att passa på att röra och aktivera sig så mycket som möjligt. Detta medför att föräldrarna 

sällan får tid till vila. När barnet mår bättre så är aktivitet att föredra. Men vila och 

återhämtning är visserligen också viktigt och med hjälp av en patientansvarig sjuksköterska 

kan föräldrarna prata och komma överens om vad som anses rimligt efter barnets vilja och 

förmåga (Reitan & Schölberg, 2003).  
 

Risk för undernäring 

I samband med cancersjukdom kan det ske en rad förändringar som påverkar barnets aptit och 

näringsupptag. Viktnedgång är en förekommande komplikation under sjukdomens förlopp. 

Undernäring försämrar allmäntillståndet, ökar risken för komplikationer och påverkar barnets 

immunförsvar vilket leder till ökad mottaglighet för infektioner. Vid en cancersjukdom och 

behandling av en sådan kan det ske aptitförändringar som påverkar många saker som 

viktnedgång, depression och trötthet. Av den anledningen är det viktigt att 

omvårdnadsåtgärder sätts in (Reitan & Schölberg, 2003). 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomlinson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hinds%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ethier%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ness%20KK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zupanec%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sung%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22889860
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Anledningen till aptitlöshet beror på olika faktorer. En anledning till en avsaknad av 

hungerskänsla kan bero på den förändrade kolhydratsomsättningen. Psykiska reaktioner på 

sjukdomen och smärta kan också bidra till nedsatt aptit. Smakförändringar påverkar aptiten 

och i vissa fall kan smaken försvinna helt, framför allt beror detta på behandlingen. I 

situationer där aptit är påverkad kan föräldrarna använda principen ”all mat är bra mat”. 

Barnet får önska vilken mat som helst och passa på att äta när han eller hon är hungrig (Reitan 

& Schölberg, 2003). 

 

Kommunikation 
Enligt Edwinson - Månsson och Enskär (2010) är en av de viktigaste delarna i omvårdnaden 

att ha en bra kommunikation med barnet. Beroende på barnets ålder, utveckling och 

sjukdomssituation kommunicerar de på andra sätt än vuxna.  

Mindre barn använder sig gärna av att leka och rita teckningar och det gäller då att lägga sig 

på barnets nivå för att göra sig förstådd, men också för att ge en känsla av förtroende och 

trygghet. Barn med hjärntumör kan ha talsvårigheter, framförallt efter operation, och det krävs 

då att ha tålamod och påhittiga metoder för att förstå dem (Edwinson - Månsson & Enskär, 

2010).  

 

Barn som har hjärntumör kan vara rörelsehindrade på något sätt och behöva hjälp och stöd 

genom lekterapi för att utvecklas. Lek och stimulering är ett positivt och roligt sätt att 

motivera barnen till att träna och återfå sin funktion i det rörelsehindrade området. Ibland är 

det svårt, till och med omöjligt, för barnet att fortsätta med sina gamla aktiviteter. Med hjälp 

av lekterapin kan barnet testa på andra aktiviteter som går att utföra och det uppmuntras på ett 

sätt som ska få barnet att vilja fortsätta med dessa och även träna på sådant som är svårt. På 

lekterapin får barnen även möjlighet att bearbeta sina upplevelser, tankar och känslor på ett 

utvecklande sätt. Det cancersjuka barnet och föräldrarna uppmuntras att vara i den egna 

hemmiljön så mycket som möjligt eftersom man sett att barnet, men också hela familjen, mår 

bra av det (Edwinson - Månsson & Enskär, 2010).  

 

Syfte 

Syftet var att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats för hjärntumör. 
 

Metod  
 
Val av metod 
En kvalitativ studie valdes för att genomföra föreliggande studie. Anledning var att syftet 

krävde djupgående svar om upplevelser. Den kvalitativa intervjumetoden passar därmed in 

eftersom den syftar till att få en bild av livsvärlden, vilket i den föreliggande studien handlar 

om föräldrarnas upplevelser (Granskär & Höglund-Nielsen, 2009). Intervjuer genomfördes 

med en semistrukturerad intervjuguide som bestod av öppna frågor och gav förlag på frågor. 

Det genomfördes en inledande pilotintervju som inkluderades i studien efter intervjuguiden 

och kompletterades med två frågor som ansågs ge informationsrika svar.  

 

Urvalskriterier 
Urvalet av deltagare valdes med hänsyn till studiens syfte. Informanterna skulle vara en 

homogen grupp som alla varit med om liknande situationer för att få en så god kunskap och 

förståelse inom området som möjligt, i enlighet med Henricson (2012). I denna studie har 

föräldrar med barn som har vårdats för hjärntumör och överlevt inkluderats.  
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Inklusionskriterier var därför att barnet skulle ha överlevt en hjärntumör och avslutat sin 

behandling (Henricson, 2012). Författarna valde att inte ha några specifika åldersgränser på 

barnet, så länge de var under 18 år under sjukdomstiden. Detta med anledning av att i Sverige 

anses en person myndig vid 18 års ålder och föräldrar har inte längre samma juridiska ansvar 

över sina barn. Föräldrar vars barn som inte överlevt valdes att exkluderas eftersom syftet var 

att undersöka föräldrarnas upplevelse av deras barns sjukdom under sjukdomstiden. Dessutom 

ansåg författarna att det skulle vara svårt emotionellt att möta föräldrar i den situationen och 

valde därför att fokusera på de föräldrar vars barn som har överlevt. Deltagarna i studien 

behövde tala förstålig svenska eller engelska eftersom det är dessa språk som författarna till 

föreliggande studie behärskar. En förälder intervjuades per telefon med anledning av det 

geografiska avståndet mellan författarna och intervjupersonen. Av totalt sju intervjuer var fem 

mammor och två pappor (Henricson, 2012).  

 

Genomförande 
För att få tag på deltagare till studien kontaktades Hjärntumörsföreningen, 

Barncancerföreningen, Barncancerfonden och Nätverk mot Cancer. Från början höll 

författarna kontakt via elektronisk post med samtliga föreningar men övergick sedan till 

telefonkontakt med de föreningar som var intresserade. Efter ett visat intresse om att hjälpa 

till med att finna deltagare till studien, skickades ett missiv (Bilaga I) där information om 

studiens syfte och genomförande beskrevs. Missivet syftade till att informera och intressera 

möjliga informanter om att delta i en intervju.  

Intervjuguide 

En intervjuguide skapades och strukturerades utifrån teman, sjukdomsbesked, behandling, 

upplevelser (Bilaga II). Frågorna var öppna vilket gjorde att informanten kunde berätta mer 

om sina upplevelser. Intervjuguiden fungerade som förslag till frågor som var konstruerade att 

kunna komma i olika kronologiska ordningar för att anpassa intervjun och för att lättare kunna 

följa upp den intervjuades berättelse och svar och för att säkerställa att alla fick samma frågor. 

Halvstrukturerade livsvärldsintervjuer genomfördes med anledning av att den söker förstå 

teman i den levda vardagsvärlden ur undersökningsgruppens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 

2009).  

 

Pilotintervju 

Pilotintervjun i enlighet med Trost (2010) syftade till att testa intervjuguiden samt metoden 

och tekniken för att se om den var tillräckligt utförlig eller om den behövde revideras 

ytterligare. Efter att pilotintervjun genomfördes inkluderades den i studien. Intervjuguiden 

användes till samtliga intervjuer i enlighet med Trost, (2010). Intervjuguiden kompletterades 

med två frågor efter genomförd pilotintervju, följande frågor inkluderades ”När blev ditt barn 

färdigbehandlat?” och ”Hur orkade du ta dig igenom det här?”. 

 

Förberedelse inför intervju  

Inför intervjuernas start kom författarna överens om att det är fördelaktigt om det är en 

intervjuare som ställer frågorna enligt frågeguiden och den andra är mer återhållsam och 

ställer eventuella följdfrågor som kommer på tal. Det utfördes med anledning av det Trost 

(2010) menar att med två intervjuare riskerar att uppfattas som något slags maktövergrepp och 

att den intervjuade hamnar i underläge.  
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Genomförande av intervjuerna 

Det genomfördes sju intervjuer varav en var en pilotintervju som inkluderades. 

Intervjupersonerna tillfrågades var de skulle känna sig mest bekväma med att prata. 

Informanterna delgavs information om att det av konfidentiella skäl inte var lämpligt att 

genomföra intervjun på en för allmänheten tillgänglig plats, eftersom det då skulle finnas en 

möjlighet för någon utomstående att höra vad som sades under intervjun. Grupprum på 

Sophiahemmets högskola var ett förslag och att även ta sig till en plats närmare 

intervjupersonen, exempelvis deras hem. Trost (2010) menar att hemmet inte är en optimal 

plats för intervjun eftersom det finns risker för olika störningsmoment som exempelvis 

telefoner som ringer eller barn som kommer hem från skolan. Två intervjuer genomfördes i 

respektive deltagares hem, två intervjuer på en avskild offentlig plats, en intervju 

genomfördes i ett bokat grupprum på Sophiahemmets högskola, en intervju genomfördes på 

intervjupersonens kontor efter arbetstid och en intervju var en telefonintervju. Samtliga 

intervjuer ljudinspelades med deltagarnas godkännande. Varje intervjutillfälle varade olika 

längd med lägsta till 45 minuter och längsta till 1 timme och 15 minuter.  

 

Bearbetning av data 
 

Transkribering 

Efter att intervjuerna genomförts och spelats in transkriberades de. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant med undantag för konstpauser, mellanord, suckar och skratt. Det 

medförde inget informationsvärde till övrigdata. Sinnestämningen och andemeningen i det 

den intervjuade sade gick inte förlorad eftersom författarna till föreliggande studie var eniga 

om att sinnesstämnigen inte gick att få ner på papper, utan var tvunget att upplevas under 

intervjun. Därmed var det en onödig information att transkribera.  

 

Dataanalys  

Vid analysen av den transkriberade texten använde författarna sig av en kvalitativ 

innehållsanalys eftersom den syftar till att tolka texter (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Analysmetoden syftar till att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter 

i analysenheterna. Eftersom studien syftade till att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett 

barn med hjärntumör genomfördes dataanalysen med en induktiv ansats, det innebär en 

förutsättningslös analys av text (Granskär & Höglund – Nielsen, 2009). 

 

Författarna valde ut meningsenheter ur det lästa transkriberade resultatet som kondenserades 

för att göra datan mer lätthanterlig. De kondenserade meningsenheterna abstraherades och 

försågs med koder, exempelvis ”oro”. Koden verkade som en etikett på meningsenheten och 

beskrev dess innehåll. Dessa koder sammanfördes sedan till olika kategorier (Granskär & 

Höglund – Nielsen, 2009).  

 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet  Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori Underkategori 

Det är bara 

skygglapparna på, 

du ser inget annat än 

ditt barn som är 

sjukt, dina problem 

får du lösa sen 

Skygglapparna på, du 

ser bara ditt barn som 

är sjukt, dina problem 

sen 

självuppo

ffring 

Självuppoffring Negligering av 

eget behov 

 



 

10 
 

Efter att författarna läste analysenheten identifierades underkategorier som en grov struktur. 

Författarna kontrollerade även abstraktionens giltighet mot meningsenheterna och 

kondenserad text. Kategorierna innefattade flera koder som hade ett liknande innehåll. 

Författarna har kontrollerat att inga data kunde passa in i flera eller falla i mellan två 

kategorier(Bilaga II) (Granskär & Höglund – Nielsen, 2009).  

 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Trost (2010) menar att trovärdigheten i den kvalitativa studien är av vikt. För att behålla 

tillförlitligheten behövs en reflektion av etiska aspekter i anslutning till datainsamling och 

rapportering av resultat. Trost (2010) nämner även att objektivitet, det vill säga att granska 

något objektivt utifrån ett vetenskapligt perspektiv, bidrar till tillförlitligheten i studien. För 

att styrka objektiviteten i studien har det genomförts en pilotintervju som fastställde en 

intervjuguiden som användes till samtliga intervjuer. Alla intervjuer ljudinspelades även för 

att öka tillförlitligheten och samtliga intervjuer genomfördes på samma sätt. Urvalskriterierna 

följdes och datan bearbetades också likvärdigt.  

 

Forskningsetiska överväganden  
 

Informerat samtycke 

En förutsättning för att göra en etiskt korrekt intervjustudie är att ha fått ett informerat 

samtycke från intervjudeltagarna. I enlighet med Helgesson (2006) har informanterna frivilligt 

deltagit i studien där samtliga har blivit informerade om de krav som finns för att det 

informerade samtycket ska vara giltigt. Enligt Beachamp och Childress (2001) måste alla 

intervjupersoner vara kompetenta att förstå informationen som angetts för att kunna ge ett 

informerat samtycke, få all relevant information om studien som de behöver, ta ett beslut om 

de vill ge sitt samtycke eller inte och slutligen ge ett muntligt eller skriftligt intyg på det. 

Informationen som gavs var studiens namn, syfte och författarnas namn. De fick också 

information om studiens urvalskriterier för att vara lämpliga att delta och vad det innebär att 

delta i studien. De fick även information om att de när som helst hade rätt att dra tillbaka sitt 

samtycke utan någon anledning eller förklaring, samt hur datan hanteras och skyddas under 

hela undersökningsprocessen i enlighet med Helgesson, (2006).  

 

Konfidentialitet 

Samtliga intervjuer kommer genomföras och behandlas konfidentiellt, det vill säga att ingen 

obehörig kommer att få tillgång till materialet. Detta för att inte kränka den personliga 

integriteten hos den som intervjuas (Helgesson, 2006). Det inspelade materialet ges en kod 

och förvaras i en privat lösenordsskyddad dator. Efter transkribering raderades det inspelade 

materialet i enlighet med Trost (2010). Citat som presenteras i föreliggande studie har ändrats 

från talspråk till skriftspråk med anledning av att vidmakthålla deltagarnas konfidentialitet 

(Granskär & Höglund – Nielsen, 2009). 
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Resultat 

I nedanstående resultatdel redogörs den insamlade datan i huvudkategorier och 

underkategorier. Sex huvudkategorier med tillhörande underkategorier framkom ur analysen: 
 

Tabell 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Citaten är tagna ur det transkriberade materialet, dessa är markerade med kursiv och indragen 

text. Medverkande personer i studien vars tidigare benämning yttrade sig såsom föräldrar 

benämns hädan efterföljande enligt informanter.  

 

Självuppoffring 

 

Positiva känslor 
Trots den påfrestande och tunga vardagen under barnets sjukdom uppgav majoriteten av 

informanterna att de också hade känt positiva känslor under behandlingen. Upplevelserna var 

individuella och inträdde i varierande tillstånd beroende på deras kamp mot cancern, men 

samtliga informanter uppgav att de vid flera tillfällen upplevt positiva ting som har fört dem 

framåt i sjukdomsprocessen. Det var känslor och ögonblick i vardagen som gav dem styrka att 

orka fortsätta kämpa tillsammans.  
 

Glädje 

Flertalet deltagare kände glädje mitt under den mödosamma vårdprocessen. Lekterapin var en 

stor tillgång för barnen, och informanterna beskriver att de fick möjligheten att underhållas 

och skratta tillsammans med barnen mitt i allt kaos.  
 

Lekterapin är väldigt bra, clownerna är fantastiska. Som förälder tycker man att vad 

fantastiskt det kan vara när de kommer in och får sitt barn att skratta, och att man själv 

helt plötsligt skrattar för första gången på evigheter. 
 

Under sjukdomsförloppet var det en av informanterna som blev erbjuden att delta på olika 

aktiviteter med Min Stora Dag. Barnet fick exempelvis prova på aktiviteter som ponnyridning 

på Solvalla, gå på melodifestivalen och åka på seglarläger över sommaren.  

Informanten beskriver att det var roligt att det fanns många och händelserika aktiviteter för 

barnen, som om det var en uppmuntran under deras kamp mot sjukdomen och att det skänkte 

glädje för dem och hela familjen.  

Kategorier Underkategorier 

Positiva känslor Glädje 

Hopp 

Stolthet 

Negativa känslor Rädsla 

Oro 

Skuld 

Föräldrars Behov Samtala med andra 

Kontroll 

Negligering av eget behov 

Samverkan  Misstrohet 

Alienation 
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Hopp 

Trots att majoriteten av informanterna upplevde rädsla över deras barns livshotande sjukdom 

och oro för dess överlevnad förekom tillika känslan av hopp. Samtliga informanter upplevde 

bland annat känslan av hopp när läkaren gett positiva besked efter en lyckad operation eller 

goda provresultat och ledde till att de fick mer energi till att kämpa vidare.  
 

Under hela resan så har hennes läkare, framför allt kirurgen har varit väldigt positiv 

hela tiden, då har han sagt att det finns alla möjligheter till att hon kan bli i stort sätt 

återställd. 
 

Stolthet 

Alla informanter uttryckte att det var tungt och mödosamt att se sitt barn vara så svårt sjuk 

och att de behövde genomlida en sådan svår behandling som de gjorde. De kände också en 

stolthet över sina barn och kunde glädjas över att de var hjältemodiga och starka som kunde 

hantera hela sjukdomsförloppet med bland annat operationer, provtagningar och svåra 

behandlingar.  

En informant beskrev en känsla av stolthet i att se sitt barn hantera sin sjukdom och det 

faktum att det finns en risk för att dö. 
 

Negativa känslor 
Samtliga informanter upplevde negativa känslor i och med sjukdomsbesked, behandlingen 

och de relaterade biverkningarna. De negativa känslorna fluktuerade under processen men var 

samtidigt en konstant faktor. Samtliga informanter med undantag för en, upplyser om att 

dessa negativa känslor är ett ändlöst förlopp som möjligen blir mindre med tiden men aldrig 

kommer försvinna. Deltagarna vittnar om att det karaktäristiska för dessa förnimmelser är 

våndan inför framtiden och skuldkänslor.  

 

Rädsla 

I den primära fasen beskrev informanterna om infinnandet av en rädsla. Förevarande rädsla 

grundar sig i deltagarnas farhågor om huruvida barnet kommer överleva den akuta 

operationen. Känslan rädsla yttrar sig med differenta anledningar genom vårdprocessen, dock 

genomsyrar rädsla den första perioden. Informanter beskriver att rädslan övergår i en oro för 

att sedan komma tillbaka vid ett besked om att tumören har börjat växa igen. Den höga 

infektionsrisken i samband med cellgiftsbehandling är något som majoriteten av deltagarna 

uttrycker var en rädsla som hindrade dem i deras vardag.  

 

Individuella anledningar hos informanterna medförde att rädslan över att förlora barnet 

stannade kvar en period och denna traumatiska tid beskrevs som den mest för dem 

påfrestande tiden.  

 

Jag kom ihåg att vi inte köpte några nya kläder… det var som att trotsa ödet att köpa 

nya kläder till honom. 

 

Oro 

När barnet förbättrats i hälsan berättade informanterna att deras rädsla att förlora sitt barn 

minskat men oron över framtiden istället ökat.  

Samtliga var oroliga över hur deras barn skulle klara av sina studier i skolan. Alla 

informanterna uttrycker att i relation till sjukdomsbild och behandling hade deras barn fått 

påverkan på hjärnan och inlärningsförmågan vilket har resulterat i extra behov och stöd i 
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skolmiljö. En informant uttryckte det så här:  

 

Nu är det mer att jag oroar mig för hans handikapp, det är ju bra i och för sig, att man 

tänker på hur han ska klara sig i framtiden. 

 

Informanterna kände oro för framtiden utöver skolaspekten när deras barn skulle bli myndig. 

De oroade sig för hur det skulle bli med sjukhusvistelser och övriga myndigheter eftersom de 

då inte längre kunde vara lika insatta och delaktiga i situationen när deras barn plötsligt 

beräknas vara vuxet och ska klara sig på egen hand.  
 

Skuld 

Informanter uttryckte en skuldkänsla med anledning av att deras barn överlevde sjukdomen 

och behandlingen. De uttryckte att det var förknippat med våndan att berätta för andra 

familjer i liknande situation om deras barn som klarat sig bättre än många andra.  

En informant undvek att berätta för bekanta om sin situation av rädslan för att bli skuldbelagd 

som förälder och stämplad som cancermamma. Hon uttryckte skam över denna situation.  

 

En informant beskriver att när hennes barn var sjukt så fick han mycket frihet och göra 

mycket som han kände för, även om det var saker som deltagaren inte skulle tolerera från sina 

friska barn. När informanten sedan var tvungen att sätta en gräns och ställa krav på sitt sjuka 

barn upplevde hon en skuldkänsla.  

 

Samtliga informanter som hade flera barn beskrev en skuldkänsla som härrör från känslan att 

inte ha funnits till för alla barnen. Det svårt sjuka barnet har fått mycket uppmärksamhet och 

informanter beskriver att det har varit svårt att hinna med alla barnen i familjen. Deras känsla 

att behöva välja bort sina friska barn för att kunna finnas för sitt sjuka barn var vad som 

åstadkom denna skuldkänsla. Informanterna beskrev att känslan av skuld var den mest 

påfrestande negativa känslan under hela vårdprocessen. 

 

Bittra barn som tycker att man inte brytt sig, att man inte varit där… jag kände att jag 

ville klona mig och vara bra överallt och jag gick med ständigt dåligt samvete. 
 

Föräldrars behov 

Informanterna behov under sjukdoms och behandlingstid varierade i stor grad till individnivå.. 

Deltagarna har samtliga återberättat att de inte upplevde något behov under det initiala skedet 

av sjukdomen och behandlingen men successivt med behandlingstidens ökande har även 

behovet av kontroll och att samtala med andra ökat.  

 

Samtala med andra 

Samtliga informanter berättade att de har träffat andra familjer liknande situation och att det 

varit givande. De fann ett värdefullt stöd i sin livssituation och fann samhörighet med dessa 

familjer. Det uttrycktes ett behov av att få prata med en utbildad professionell person 

exempelvis en kurator. Majoriteten av deltagarna menade på att behovet att träffa kurator kom 

senare än att prata med familjer i liknande situation. En informant berättade att tio år senare så 

påverkar det hans vardag känslomässigt och känner ett behov av att få prata med någon.  

 

Har dom inte klarat sig ja då får man kanske hjälp på ett annat sätt men även för dom 

som överlever som får ett handikapp, efter 5 år då har det ju blivit vardag av det, då 

när allt är ordnat det är ju då man vill ta tag i det för sin egen del. 

 



 

14 
 

Negligering av eget behov 

Utmärkande för informanternas återhållsamhet av självsegna behövliga förnimmelser var att 

det, upplevdes som belastande. Den överhängande vilja som informanterna framställer är att 

vara nära och djupt insatta i den medicinska situationen som medför ett behov av kontroll och 

ständig närvaro, vilket föder ett konsekvent orosmoment och ett tärande på deras mentala och 

fysiska välmående. Samtliga informanter upplyste om att de ville visa styrka och trygghet för 

sitt barn även om detta sker på deras bekostnad. De eventuellt förekommande problem som 

detta medför bearbetar informanterna därefter när situationen har stabiliserat sig.  

 

Vi har ingenstans att ligga och sova och han vill att vi är med honom, så vi sitter på en 

stol bredvid sängen och liksom sitter i den mest sjuka ställning för att kunna vara med 

honom. Det är också en sån här grej att man inte får sova på många många dygn för att 

man bara är med barnet hela tiden. 
 

Samtliga informanter var oeniga om omfattningen, men det framkom att de upplevde att de 

inte hade tid att reflektera, känna av eller bearbeta sina känslor under den första tiden i 

sjukdomsförloppet. En del av deltagarna pratade med en kurator efter den akuta perioden efter 

sjukdomsbeskedet. Informanterna berättade att de upplevde ett behov av stöd från någon 

professionell som var utomstående och det upplevdes i de mest frekventa fall som fördelaktigt 

och nödvändigt.  

 

För mig i första hand så var det ju att man la allt som gjorde en ledsen åt sidan till 

senare, det var väl det som var utmärkande för den första tiden, man var en maskin och 

bara körde på. 

 

Kontroll 

Behovet av kontroll tedde sig olika bland informanterna. Det grundade sig i för att ovissheten 

är så påfrestande att de ständigt söker efter saker de kunde ha kontroll över och ökad kunskap 

och vetskap om.  

 

Informanterna uttryckte obehagskänsla när de inte haft känslan av att ha kontroll. Det rör sig 

om när personalen riktar sig för mycket till barnet och inte ser föräldrarnas behov.  

Samtliga informanter medger att det är bra att informationen går till barnet och att fokus bör 

läggas där, dock säger majoriteten att de som föräldrar även vill bli sedda och få en känsla av 

kontroll och förståelse i större utsträckning än vad de fick vid vissa tillfällen.  

 

När man är på kur är det olika läkare så vi var den kontinuerliga länken… det blev en 

del av vardagen att hålla koll på allt eftersom det kändes som att det lönade sig också. 

 

Samverkan 

När ett barn har fått en diagnos av en svår sjukdom som cancer blir familjen direkt beroende 

av stöd och hjälp från olika instanser. Samtliga informanter har varit i olika situationer och 

haft skilda relationer till de instanser de har varit i kontakt med och likaså har de fått olika 

upplevelser av det. Informanterna upplevde att de fick ett bra stöd och den hjälp de behövde 

utan att det var några betydande problem. Andra upplevde ett större motstånd när de försökte 

få hjälp och beskriver det som en ännu en kamp i sjukdomsförloppet.  

 

Informanterna var eniga om att samverkan mellan olika instanser var både energikrävande 

och påfrestande. De uppgav att de bråkade med försäkringskassan och att det var en ständig 

kamp att få hjälp. En informants barn förlorade sin dagisplats eftersom barnet var borta mer 
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än 3 månader. Koordineringen mellan instanser som skola, sjukvårdsinrättningar, 

försäkringskassan och underhåll av boendet påtalade majoriteten av informanterna och de har 

uppgett att det var lika påfrestande som att hantera själva sjukdomsförloppet. Huvudparten av 

informanterna var därför eniga om att det var en brist i samhället och att det borde behandlas 

bättre eftersom det kräver så mycket energi från familjer som går igenom det här svåra att ha 

ett barn med en livshotande sjukdom som cancer. 

 

… Man ska koordinera med skolan som inte fattar någonting även fast de får en massa 

information från sjukhuset, där får man också vara den som koordinerar och 

informerar, kämpar, stöttar och vara den som kämpar för sitt barns rättigheter. 

 

Misstro 

Flertalet deltagare berättade att när de misstänkte att det var något allvarligt fel med deras 

barn och de tog med dem till sjukvården blev de inte tagna på allvar. En informant felsökte i 

nio månaders tid tillsammans med sitt barn och blev avfärdad och hemskickad varje gång 

provsvaren visade att det inte var någonting fel. En annan informant fick antibiotika mot 

borrelia till hennes barn trots att de inte hade hittat några bakterier genom de prover som togs 

och som tydde på att han hade det. Det nonchalanta bemötandet har i sin tur skapat en misstro 

för sjukvården för en majoritet av informanterna.  

 

Det jag kände var ju dels så hade jag ju fått kämpa för att han skulle, för att när jag väl 

kom till akuten med honom så var jag säker på att någonting är väldigt fel. Och då 

tänkte jag nu jävlar nu åker jag inte hem…  

 

Alienation 

Samtliga informanter vittnar om en okunskap om hur de orkade genomföra alla åtgärder och 

förändringar i deras liv när barnet blev sjukt. Samtliga beskrev en påverkan av deras kontakt 

gentemot omvärlden. I och med beskedet beskrev merparten av informanterna att de gick in i 

ett slags fokus där de ignorerade allt oviktigt för dem. Denna tid då de upplevde främlingskap 

beskrivs olika lång av informanterna men gemensamt var att de kände sig alienerade mot 

omvärlden. Orsaken till detta mot anhöriga är tvådelad.  

 

Vi valde att isolera oss i en liten bubbla för att orka med, för vi orkade inte med den här 

kontakten, att behöva tänka på vad alla andra tycker i familjen.  

 

Andra informanter kände att anhöriga undvek dem, framför allt av bekanta. Deras hypotes var 

att anhöriga inte vågade höra av sig av rädsla att göra fel, detta till informanternas förtret. En 

informant menade på att om anhöriga kan göra något litet så ger det ändå mycket.  

 

Det kunde komma någon som stannade en kvart för dom hade vägarna förbi, någon 

stannade tre timmar, någon hade med sig matlåda, någon masserade ryggen… och det 

är en sån sak som kan göra mig gråtmild idag.  
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Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Initialt föreföll det sig problematiskt att lokalisera deltagare till studien initialt. Det första som 

ändrades var ett Inklusionskriterier för att se önskvärd effekt på potentiella deltagare. Från att 

föräldrarnas barn ska vara friskförklarad sedan tre år till att det räcker att barnet är 

färdigbehandlat. Åtgärden medförde att inom kort tid inkom potentiella deltagare. Det har 

visat sig vara ett välfattat beslut att ändra kriteriet, anledningen till det första kravet från 

början var att författarna inte ville inkludera någon som fortfarande vårdades på sjukhus 

eftersom det skulle ändra premisserna för behovet av ansökan om en etikprövning (Granskär 

& Höglund-Nielssen, 2009).  

 

Av de informanterna som intervjuades var fem av dem kvinnor och två var män. Eftersom 

studiens syfte hänvisade till föräldrars upplevelser var det ett snabbt och gemensamt beslut att 

inte avgränsa studien till att involvera enbart en viss könsgrupp av informanter. I enlighet med 

Granskär & Höglund – Nielsen (2009) har den högsta graden av variation eftersträvats och av 

den anledningen inkluderades både män och kvinnor. Två av informanterna som intervjuades 

var från samma familj, men intervjuades enskilt för att de skulle få möjligheten att dela sina 

individuella upplevelser, vilket den föreliggande studien ämnade belysa. Författarna till 

föreliggande studie är av uppfattningen att detta inte påverkat resultatet på annat sätt än 

positivt eftersom alla individer har egna upplevelser av saker och ting och även om det rör sig 

om samma barn så har alla människor olika behov och synsätt.  

 

Frågorna i intervjuguiden uppfattades ge informationsrika svar och var ett hjälpmedel som var 

av vikt för att få svar på syftet. De färdiga frågorna var utformade för att besvara syftet vilket 

var en trygghet. Författarna var oerfarna i intervjuteknik och guiden fungerade därför som ett 

stöd (Trost, 2010). Något som författarna hade ändrat på intervjuguiden i efterhand är att 

begränsa antalet frågor, eftersom frågorna var öppna och breda gavs mycket information per 

fråga vilket medförde långa intervjuer och av varierande längd. Detta uppfattar författarna till 

föreliggande studie vara positivt i den bemärkelsen att det visar att alla människor beskriver 

sina upplevelser olika och med olika beskrivningar även om många situationer är lika, detta 

med anledning av att alla upplevelser är relaterade till individen.  

 
En pilotintervju genomfördes i studien. Med hjälp av pilotintervjun kunde intervjuguiden undersökas 
ytterligare och resultatet gjorde att ett behov av att göra en revidering upptäcktes i form av ett 
tillägg av två intervjufrågor. De två tillagda intervjufrågorna användes sedan i var och en av de 
resterande intervjuerna. Författarna upplevde att pilotintervjun var en användbar och värdefull del 
av intervjuprocessen eftersom det gav möjligheten till att få prova på intervjutekniken i förväg (Trost, 
2010). Pilotintervjun blev därmed ett stöd och en lärdom som kändes nödvändigt att ha bakom sig 

och som medförde att resterande intervjuer blev mer följsamma och inte bundna till frågornas 

kronologiska ordning, alla intervjuer gav någon lärdom i intervjuteknik men resultatet tror 

inte författarna till föreliggande studie påverkades med anledning av att alla fick samma 

frågor.  

 

Platsen för genomförandet av intervjuer varierade, alla deltagare blev erbjudna att komma till 

högskolan för ett privat möte i ett i förväg bokat rum. Det alternativet fungerade endast för en 

intervjuperson. Övriga intervjuer i studien genomfördes i informanternas hem respektive på 

privat allmän plats. I enlighet med Trost (2010) resonerades kring olika störningsmoment 

relaterat till intervjuplats.  
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Konsensus mellan författarna uppkom med alternativet att genomföra intervjuerna i 

informanternas hem eller annan privat plats för att informanterna skulle känna sig bekväma att 

samtala. En intervju genomfördes via telefon i brist på andra alternativ. Oavsett plats 

påverkades aldrig konfidentialiteten. Författarna diskuterade alternativet telefonintervju och 

resonerade om att det då missas ansiktsuttryck och kroppsspråk som bidrar till helhetsbilden 

under en intervju, men kom överens om att inkludera den (Kvale & Brinkmann, 2009). Det 

var en vald åtgärd framför att leta fler intervjupersoner och telefonintervjun kunde 

genomföras i lugn privat miljö med gott resultat åsidosatt att det visuella saknades. 

Författarna till föreliggande studie uppfattade den intervjun som de andra och upplevde inte 

att någon information saknades även om den inte genomfördes på plats.  

 

Efter att pilotintervjun var genomförd och visat att intervjuguiden var funktionell användes 

och följdes guiden till samtliga intervjuer. Intervjufrågorna ställdes och kom till användning i 

var och en av intervjuerna och gav väsentliga svar till syftet. Däremot behövde en del 

informanter följdfrågor för att kunna uppge den information som eftersträvades (Granskär & 

Höglund – Nielsen, 2009). Under samtliga intervjuer användes även två ljudinspelare för att 

öka trovärdigheten. Författarna tror inte att resultatet hade varit annorlunda om ljudinspelning 

inte hade använts, men det användes av anledning av att alla informanter uttryckte att de inte 

uppfattade några problemen med att bli ljudinspelade. Den huvudsakliga anledningen till att 

det var två ljudinspelare som utnyttjades vid varje intervjutillfälle var för att minska risken för 

ett bortfall av någon av intervjuerna. Vid ett tillfälle skedde just detta och en av de inspelade 

intervjuerna försvann, men tack vare att två ljudinspelare fanns på plats och användes under 

intervjun blev ingen skada skedd. Inför varje bokning av en intervju kontrollerades det först 

att de intresserade hade läst och förstått det missiv som var utskickat till dem.  

 

För att resultaten ska bli tillförlitliga är det avgörande att intervjuns kvalitet är god enligt 

Kvale & Brinkmann (2009). Intervjukvaliteten i denna studie bibehölls genom att bägge 

författarna var närvarande på samtliga intervjuer. En av de fördelarna med att vara två var att 

en författare var mer aktiv och ställde frågor medan den andra författaren lyssnade och ställde 

eventuella följdfrågor som kom på tal. Det är lättare när en person fokuserar på att lyssna och 

försöker få ut så informationsrik information som möjligt och eventuellt kompletterar de 

redan förberedda intervjufrågorna (Trost, 2010). Det var mest användbart de första 

intervjuerna då ingen av författarna hade tidigare intervjuerfarenhet och upplevde en känsla 

av nervositet och en farhåga över att missa någon information.  

 

När samtliga sju intervjuer var genomförda upplevde författarna att samtliga angav liknande 

upplevelse. Det går emellertid inte att utesluta att ytterligare datainsamling inte tillför ny 

information (Granskär & Höglund – Nielsen, 2009).  

 

Vid transkribering av det första insamlade materialet genomfördes transkriberingen av bägge 

författarna närvarande. Detta visade sig ta väldigt lång tid eftersom intervjuerna var långa, 

efterföljande transkriberingar bestämdes att transkriberas enskilt. Fördelen var att det blev 

mer tidseffektivt och nackdelen var att den undermedvetna bearbetningen som Trost (2010) 

menar på sker vid en transkribering gick förlorad. Författarna var medvetna om detta och 

hävdar att även om så var fallet står de fast vid beslutet att det var det mest lämpliga. Den 

försummade undermedvetna bearbetningen kompenserades när det var dags för kodning och 

abstrahering.  
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I enlighet med Granskär & Höglund – Nielsen (2009) samlade författarna analysenheterna 

och bestämde tillsammans underkategorier vilket var ett sätt för att resonera och på så vis öka 

tillförlitligheten. När underkategorierna fastställdes påbörjades identifiering av 

informationsrika meningsenheter vilket genomfördes enskilt av varje författare. Det föreföll 

sig så att identifieringen av analysenheterna genomfördes av den författare som transkriberat 

den intervjun.  

 

Det är något som författarna i efterhand kommit till insikt med att det inte var en optimal 

lösning. I samband med lokaliseringen av att hitta de informationsrika meningarna så 

bearbetades texten och det konstaterades att den delen hade försummats i transkriberingen i 

och med att arbetet var uppdelat. Det innebar att de två författarna kunde hälften av 

intervjuerna bättre än den andra halvan. Det hade varit fördelaktigt att kompensera 

transkriberingen med att lokalisera meningsenheter för att kompensera men istället ökade den 

eventuella klyftan, angående nivån av bearbetat material mellan författarna.  

 

Vid abstraheringen var författarna tillsammans och kondenserade meningarna för att sedan 

koda dem. Det fördes ett kontinuerligt resonemang för att tillförse att ingen kod föll mellan 

två underkategorier eller passade in i flera. I enlighet med Granskär & Höglund – Nielsen 

(2009) kontrollerades abstraktionens giltighet mot meningsenheterna och den kondenserade 

texten. Efter de inledande analysenheterna hade abstraherats på detta sätt arbetade författarna 

därefter på två datorer och abstraherade var sin analysenhet och förde en diskussion vid 

abstraheringen när en kod inte passade in i underkategorierna eller i flera. Det var ett 

fördelaktigt arbetssätt att kunna föra ett resonemang när det behövdes istället för att sitta 

enskilt. 

 

Resultatdiskussion 

För att hantera en situation som föräldrar ställs inför när deras barn blir svårt sjukt är för den 

utomstående obegripligt. Tillvaron kantas av negativa känslor och orosmoment. Ringborg, 

Dalianis & Henriksson (2008), menar på att för att klara tillvaron kan vissa strategier nyttjas. 

Dessa kan exempelvis vara positivt förhållningssätt, stöd från anhöriga och upprätthålla ett 

socialt nätverk. Det framkom i resultatet att ett flertal deltagare fann det positivt att samtala 

med andra föräldrar som befann sig i samma situation. De fann på så sätt en trygghet och 

samhörighet i och med att de hade den gemensamma förståelsen för varandra. Känslan av 

samhörighet medförde att föräldrarna kände fler positiva känslor i samband med samtalen 

under träffarna och fann det betydelsefullt att fortsätta träffas.  
 

Negativa känslor är något återkommande av deltagarna i föreliggande studies berättelse. Det 

som beskrivits har handlat om oro, rädsla och skuld. Dessa negativa känslor varierar under 

förloppet i både intensitet och i variation. Brazelton (1992) menar att det är en rimlig reaktion 

som behövs för att kunna sätta sig in i och bry sig om sitt barn, men att det blir skadligt när 

denna oro blir för stark. Det som informanterna meddelat tolkar författarna som denna 

oroskänsla när den har gått för långt. Brazelton (1992) menar på att det kan leda till 

depression och isolering.  
 

McGrath (2001) har i sin studie kommit fram till att behovet för stöd till föräldrarna var 

intensivt och att det minskade med tiden. Resultatet i denna studie visar dock på motsatsen. 

Att föräldrarna känner ett litet behov av att prata med andra människor i liknande situationer i 

det initiala skedet men att det behovet ökar med tiden (McGrath, 2001). 

. 
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Det var inte enhetligt och det var ett fåtal som även upplevde det som belastande att prata med 

andra familjer i liknande situation med anledning av att det kändes som om man jämförde 

vem som hade det värst (McGrath, 2001). De uttryckte även att det var påfrestande att höra 

hur jobbigt andra familjer hade det. Samtliga kände ett behov av att prata med någon, dock 

visar resultatet inte lika tydligt som det i McGrath (2001) studie. Flertalet familjer valde att 

avsäga sig kontakt med anhöriga för att de uppfattade det som ännu mer belastning med 

människor runt om kring sig.   

 

Det finns studier (James, Keegan-Wells, Hinds, Kelly, Bond & Hall, 2002) som ämnat 

kartlägga vad en förälder behöver genomgå i form av omvårdnadsåtgärder i hemmet. De 

vanligaste upplevelserna innefattade negativ fysisk och emotionell hälsa. Vilket också 

framkommer i föreliggande studie.  De omvårdnadsåtgärder som föräldrar genomför kan yttra 

sig på olika sätt, exempelvis i fysiskt arbete, medicinsk övervakning, planering för 

sjukhusbesök, vardagliga aktiviteter, lindra och vara uppmärksam på ett förändrat status 

(Booth, Daub, Epstein, Gafni, Gammon, Greenberg & Stevens, 2006; Clarke, Fletcher, 

Schneider, 2005). Det har även informanterna i föreliggande studie bekräftat.  

 

Alla utom en informant upplevde att de inte fick den hjälp de behövde och att de var tvungna 

att kämpa och ständigt försvara sig i sin situation gentemot exempelvis försäkringskassan. 

Detta uttrycker informanterna som en samhällsbrist. Det är enligt Reitan & Schölberg (2003) 

ett faktum att barnen som får behandling för sin sjukdom blir påverkade och kan komma att 

behöva stöd i exempelvis skolan under behandlingen och i framtiden. 

 

Enligt Caflisch et al (2011) känner föräldrar en trygghet i samband med sjukhusvistelse vad 

gäller kontroll och omvårdnad eftersom sjukhuspersonalen finns tillgänglig. Detta resultat 

bekräftades delvis av studien som författarna har genomfört dock med den skillnaden att 

samtliga av deltagarna i denna studie uttrycker ett starkt behov av kontroll och ständig 

närvaro. Informanterna menar på att det blir en obehagskänsla att inte vara ständigt involverad 

i omvårdnadsarbetet och information i behandlingsprocessen.  

 

Resultatet i denna studie visade sig mer som Elander et al (2002) har framhävt där de menar 

att trots att föräldrarna inte vill fatta ett medicinskt beslut så har de ett behov att få alla 

alternativen lagda för sig innan det slutgiltiga beslutet bestäms. Detta kontrollsbehov som 

samtliga informanter i föreliggande studie uttryckte resulterar i en negativ spiral. De vill ha 

kontroll och ständig övervakning vilket medför att deras hälsa blir sämre och de negligerar 

deras individuella behov. Paradoxalt är ett av deras största behov att just få kontroll över 

situationen. Denna bortträngning av behov för att tillgodose ett annat självdestruktivt sådant 

föranleder till det som Dunn et al (2012) kommer fram till att flertalet av föräldrar i deras 

studie visar tecken på post traumatisk stress symtom. Samtliga deltagare i denna studie 

berättar att de någon gång kände ett behov att prata med någon professionellt utbildad person.  

 

Känslan av att inte vara i kontroll frekvent förekommande, vilket resulterade i en oro hos 

informanterna. Det som dock majoriteten av deltagarna i studien meddelade var att 

sjukhusvistelser inte var lika påfrestande och ansträngande som när de väl kom hem. De 

uttrycker att det är vardagen med alla dess bestyr som är mest krävande. De här fenomenen är 

något som beskrivits i studie av James et al (2002) samt Hallström & Elander (2007). De 

menar på att samverkan med instanser har påverkat tillvaron mest till det negativa. I 

föreliggande studie har författarna kunnat dra liknande slutsatser, ett fåtal av deltagarna 

upplevde ett adekvat stöd och att de fick den hjälp som de behövde, majoriteten upplevde 
motsatsen att de inte fick den hjälp de behövde och fortfarande behöver hjälp.  
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Slutsats 

Författarna till föreliggande studie uppfattar syftet i denna studie som uppfyllt. Föräldrar har 

beskrivit deras upplevelser och dessa har sedan analyserats för att skapa en generaliserbarhet. 

Det går bara att spekulera om det kan ha någon generaliserbarhet med ett globalt perspektiv. 

Det resultatet som framkom av denna studie indikerar dock en mättnad vilket kan vara ett 

argument för att det är applicerbart på en världsomfattande population.  

 

Samtliga informanter i studien har angett att de har upplevt och fortfarande lever med en 

djupliggande oro som alltid ligger under ytan. Oron växlar och har tagit sig i en varierande 

form. Ena stunden kan oron bero på rädslan för barnets framtid och andra stunden kan en 

plötslig händelse skaka liv i hela deras tillvaro.  

 

Alla informanter hade någon form av kontrollbehov. Eftersom de inte hade någon makt över 

sjukdomen och omöjligt kunde få svar på om när den skulle vara över. Kände informanterna 

ett behov av att ha kontroll över någonting och de tog därför kontroll över det som var 

möjligt, vilket i det stora hela handlade om omvårdnad och medicinering. En reflektion är om 

ökad information av sjukvårdspersonal och ökad insikt i deras barns sjukdomsbild på begäran 

av sjukvårdspersonal kan reglera behovet av kontroll från föräldrarna. Om så vore fallet finns 

möjligheten att föräldrarna kände ett minskat behov och därmed lättare kunde samtala med 

andra och slippa negativa känslor som kommer till följd av att ha trängt bort sina känslor och 

tankar under en längre påfrestande tid.  

 

Fortsatta studier 

Den föreliggande studiens resultat indikerar att det behövs mer studier i hur samhället kan 

hjälpa föräldrar till barn med hjärntumörer. Detta för att möjliggöra ett bra liv för barnen som 

drabbats av sjukdomen men även för att avlasta föräldrarna i deras situation. Studien 

motiverar också till att göra mer forskning på hur sjukvården ska kunna förbättra den 

kontinuerliga kommunikationen med föräldrarna och att delge den information som 

föräldrarna är i behov av för att vårda sitt barn. Resultatet tyder på att det finns en 

informationsbrist mellan sjukvårdsinstanserna på sjukhusen och att det i många fall i nuläget 

är föräldrarna till de sjuka barnen som är den ledande länken mellan instanserna. Bemötandet 

mellan myndigheterna i samhället har även visat sig vara olika. Resultatet visade att 

majoriteten av informanterna uppgav att de fått kämpa för att bli hörda och få igenom det dem 

ville ha sagt och kände sig inte nöjda med samarbetet från dessa. En önskvärd studie skulle 

därför handla om vilka behov av stöd som saknas hos en specifik instans och hur ett 

samarbete med den hjälpen skulle påverka föräldrarnas vardag.  
 

Klinisk tillämpbarhet 

Författarnas uppfattning utifrån informanternas berättelser är att det i dag krävs det någon 

form av diagnos för att få rättigheter och hjälp i skolmiljön. De barnen som blir påverkade, 

men inte till den grad att de får en förvärvad diagnos, faller då mellan stolarna. De har 

svårigheter att klara sig i livet och det menar föräldrarna är fel. En lärdom som författarna till 

föreliggande studie drar är att det borde finnas ett stöd för att kunna ge barnen det som de 

faktiskt behöver. När resurser satsas för att rädda en person borde även resurser satsas för att 

tillförse att personen även klarar av att leva ett fulländat liv.  
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Bilaga I 

 
Hej!  

 

Vi heter Emelie Olsson och Peter Palmelin, vi är sjuksköterskestudenter vid Sophiahemmets 

Högskola som läser termin 5. 

 

Vi ska genomföra ett självständigt arbete omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska 

studeras berör föräldrar som har barn som vårdats för hjärntumör. Vi är därför intresserade av att 

få genomföra intervjuer med föräldrar som väljs utifrån följande kriterier; 

 

Barnet ska ha överlevt 

Barnet ska vara friskförklarat (minst 3 år sedan avslutad behandling) 

 

Syftet med denna studie är att beskriva föräldrars upplevelser av att ha ett barn som vårdats för 

hjärntumör och överlevt.  
 

Vi kommer genomföra intervjuer med färdigt strukturerade öppna frågor. Dessa frågor berör 

föräldrarnas känslor, upplevelser och erfarenhet innan behandling, vid diagnosbesked, under 

behandlingen och efter. Efter samtliga intervjuer är genomförda kommer vi analysera för att dra 

slutsatser på upplevelsen som förälder. Intervjun kommer ta ca 30-45 minuter att genomföra. Vi 

kommer spela in intervjun med ljudbandspelare, och efter transkribering raderas bandet. Samtliga 

intervjuer kommer genomföras och behandlas konfidentiellt. Intervjupersonerna kan när som helst 

dra sig ur studien och neka till medverkan utan att behöva ange varför. 

 

För att kunna planera in intervjudatum skulle vi uppskatta ett svar innan den 20/2-2013.  

 

Med vänlig hälsning  

 

Sophiahemmet Högskola  

 

Peter Palmelin 

0703799859 
peter.palmelin@student.sophia.se 

 

Emelie Olsson 

0704283483 
Emelie.olsson@student.sophia.se 

 

Handledare  

Britten Jansson 

08-4062868 

mailto:peter.palmelin@student.sophia.se
mailto:Emelie.olsson@student.sophia.se


 

24 
 

 

Bilaga II 
 

Allmänna frågor 

 

 När upptäckte ni att ert barn var sjuk och hur lång tid dröjde det innan diagnosen? 

 

 Hur gammal var ert barn när han/hon diagnostiserades? 

 

 Vad fick ert barn för medicinsk behandling? 

 

 När blev ert barn färdigbehandlad? 

 

Berätta för oss hur ni reagerade/kände vid beskedet? 
 

Hur blev ni bemötta efter sjukdomsbeskedet?  
 

 Av sjukvårdpersonal 

 

 Av anhöriga 

 

Hur påverkades ert barn av behandling och sjukdom? 

 

 Kortsiktigt 

 

 Långsiktigt 

 

Hur såg vardagen ut för er under sjukdomsförloppet? 
 

Vad hade ni för känslor under sjukdomsförloppet? 
 

 Hur öppna var ni med era känslor inför ert barn?  

 

Vilket stöd fick ni från sjukvårdspersonal respektive anhöriga? 
 

 Beskriv hur ni upplevde det stödet?  

 

Hade ni några individuella behov? 
 

 Om ja. Hur uppfyllde ni dem? 

 

 Ser behoven annorlunda ut idag? 

 

Hur orkade du ta dig igenom det här? 

 

Hur ser ni på framtiden? 
 

Vad skulle ni säga till föräldrar/familjer som är i liknande situation som ni har varit i? 
 


