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Abstrakt 

Bakgrund: När ett barn drabbas av livshotande sjukdom påverkar det hela familjen 

och deras livssituation. Sorgen hanteras på olika sätt beroende på individuella 

egenskaper och vilket stöd de fått. Sjuksköterskans stöd till föräldrar med döende barn 

är avgörande för hur sorgen hanteras. 

Syfte: Att beskriva föräldrars erfarenheter av att ens barn dött till följd av 

cancersjukdom. 

Metod: Litteraturstudiens datainsamling utfördes i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. Resultatet i åtta kvalitativa artiklar analyserades utifrån Fribergs 

analysmetod. 

Resultat: Litteraturstudiens resultat beskriver föräldrarnas erfarenheter av att förlora 

ett barn i cancer. Fyra kategorier skapades: “När det hemska sker”, “Att hantera 

sorgen”, “Stöd respektive brist på stöd” samt “Att gå vidare i livet”. 

Konklusion: Föräldrar som förlorat ett barn är utsatta för ett enormt lidande och 

hanterar sorgen olika. För att lindra det lidande som föräldrarna genomgår, och delvis 

kommer att leva med resten av sina liv, kan sjuksköterskan ge tröst och hopp. 

Sjuksköterskan bör sträva efter att visa förtroende och respekt för föräldrarna samt 

skapa en stödjande vårdkultur. För att lindra lidandet kan sjuksköterskan arbeta utifrån 

familjefokuserad omvårdnad, vilket kan innebära att föräldrarna är bättre förberedda 

när det hemska sker och på den sorg som drabbar dem. 

 

Nyckelord: Föräldrar, erfarenhet, barncancer, död. 

 

  



 
 

Abstract 

Background: When a child die, parental grief is handled differently depending on 

individual characteristics and the type of support they receive. Nursing support is 

crucial for how parents handle the grief.  

Aim: To describe parents' experiences following the death of a child due to cancer 

disease. 

Method: The data collection of this literature study was performed in the databases 

PubMed, CINAHL and PsycINFO. Eight qualitative articles were analyzed based on 

Friberg’s method. 

Results: The results were compiled into four categories: "When the horrible happens", 

"Managing the grief", "Support and lack of support" and "Moving on with life". 

Conclusion: Parents who have lost a child are exposed to great suffering and are 

dealing with grief in different ways. In order to relieve the suffering that parents 

undergo and may live with the rest of their lives, the nurse can provide comfort and 

hope. The nurse should strive to show trust and respect for the parents' suffering as well 

as create a supportive care culture. In order to relieve suffering, the nurse can use 

family-focused nursing, which may mean that parents are better prepared when the 

terrible happens and on the grief that affects them. 

 

Keywords: Parents, experience, childhood cancer, death. 
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BAKGRUND 

Enligt World Health Organizantion drabbas årligen ungefär 200 000 barn i världen av 

någon typ av cancersjukdom. Av dessa 200 000 barn avlider något färre än 20% till 

följd av sin sjukdom (WHO, 2017). I Sverige upptäcks cirka 250 nya fall av barncancer 

varje år. Statistik från 2011 visar att 14,4 procent av alla barn med en cancerdiagnos dör 

till följd av sin cancersjukdom. Det finns ungefär 200 olika cancersjukdomar där 

okontrollerbara celldelningar bildar olika typer av tumörer. De vanligaste 

cancersjukdomarna hos barn är leukemi och hjärntumörer, där leukemi är vanligast 

bland småbarn och hjärntumörer är ungefär lika vanligt bland små som stora barn 

(Socialstyrelsen, 2013). 

 

När barn drabbas av livshotande eller obotlig sjukdom 

I en studie av Svavarsdottir (2005) beskriver föräldrarna att vården av deras 

cancersjuka barn är tidskrävande och att det fordrar känslomässigt stöd. Mammor i 

studien uttryckte att vardagen förändras och svårigheter att planera och strukturera 

dagen uppstår i och med det ökade omvårdnadsbehoven. Insatser som fokuserar på 

känslomässigt stöd, föräldrars välbefinnande och hur familjen upplever hälsan hos det 

sjuka barnet kan gynna familjen inför sorgeprocessen. Stewart, Pyke-Grimm och Kelly 

(2012) beskriver i sin studie att föräldrarnas vilja att fatta rätt beslut för sitt barn är 

krävande och innebär nödvändigt ansvarstagande. I studier av Hunt och Greeff (2011); 

Kars, Grypdnock och van Delden (2010) beskriver föräldrarna vad de går igenom när 

deras barn har en livshotande sjukdom. Det innebär bland annat att de inte kan undvika 

det faktum att barnet inte kan botas och med den vetskapen lära sig hantera försämrade 

tillstånd. I studier av Kars et al. (2010); Hsiao-Ling, Pei-Fan, Tai-Tong & Hsin-Chun 

(2015) beskriver föräldrarna att de ville spendera tid med barnet och göra dess sista tid i 

livet betydelsefull. Föräldrarna beskriver även svårigheten med att se sitt barn dö, men 

samtidigt ville de närvara under den sista tiden. 

 

Föräldrars erfarenheter av att ens barn dör 

I en litteratursammanställning av Dyregrov (1990) beskriver föräldrarna sina 

erfarenheter av ett barns bortgång. Det inleds ibland med en chockliknande reaktion 

som karaktäriseras av tvivel, overklighetskänslor, likgiltighet samt känsla av 
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otillräcklighet. Det apatiska stadiet övergår sedan till känslomässiga reaktioner som 

ilska och sorg samt skuldkänslor över att de inte kunnat förhindra händelsen.  Även i 

studier av Hunt och Greeff (2011); Lannen, Wolfe, Prigerson, Onelov och Kreicbergs 

(2008); Price och Jones (2015) beskriver föräldrarna att ilska, ångest och depression 

uppstår i samband med barnets bortgång. I litteratursammanställningen av Dyregrov 

(1990) beskriver en del föräldrar att traumatiska drömmar och hallucinationer 

tillkommit efter barnets död, där de upplever att barnet är i livet. I en studie av 

Umphrey och Cacciatore (2011) beskriver föräldrarna att de upplever att mammorna 

uttrycker sin sorg mer än papporna trots att de båda sörjer. Papporna grät inte i samma 

utsträckning, de pratade inte om barnet och de återgick till vardagen snabbare för att 

avleda tankar.  

 

I studier av Thompson et al. (2011); Umphrey och Cacciatore (2011) beskriver 

föräldrarna att förlusten av ett barn innebär att familjen och annat socialt stöd blir allt 

mer viktigt. Hunt och Greeff (2011); Thompson et al. (2011) beskriver i sina studier att 

förlusten av ett barn hanteras på olika sätt. I en del av sorgeprocessen beskriver 

föräldrarna att familjen kräver stöd av varandra för att komma vidare i sorgeprocessen. 

I studien av Thompson et al. (2011) beskriver papporna att stödet från deras fruar har 

varit värdefullt men även att arbetet har varit en central utgångspunkt för att hantera 

barnets bortgång. I studier av Thompson et al. (2011); Umphrey och Cacciatore (2011) 

framkommer det att mammorna har ett större behov av att prata om barnet med andra 

personer som också har förlorat ett barn. Sorgeprocessen handlar om att acceptera 

barnets bortgång och fortsätta med sina liv. I studier av Bergstraesser, Inglin, Hornung 

och Landolt (2015); Umphrey och Cacciatore (2011) beskriver föräldrarna att under 

barnets sjukdomstid hade de ett gemensamt ansvar. När barnet sedan avlider försvinner 

den gemensamma utgångspunkten, föräldrarnas roll förändras och de visste inte hur de 

skulle fortsätta sin relation. I en studie av Titus och Souza (2011) beskriver föräldrarna 

att sorgeprocessen startar när barnet får en obotlig diagnos och fortsätter när barnet 

avlidit. Det handlar om att acceptera förlusten, hitta en mening med livet och 

återuppbygga en föräldraroll utan sitt barn. I studier av Lannen et al. (2008); Titus och 

Souza (2011) uttrycker föräldrarna att de aldrig kommer känna sig helt återställda efter 

barnets bortgång. I en studie av Price och Jones (2015) beskriver föräldrarna vikten av 

att ta farväl av barnet, vilket skapar en stillhet och har en positiv inverkan på 

sorgeprocessen. 
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Att möta föräldrar till döende barn 

I en studie av Hunt och Greeff (2011) beskriver föräldrarna att acceptans och sorg kan 

underlättas om de får möjlighet att vara delaktiga i vården, ta farväl och planera 

begravning eller minnesstund. Brown (1989) beskriver att den kontakt som etableras 

mellan föräldrar och sjuksköterskor sätter grunden för en god relation som kan bidra till 

positiv sorgehantering. I en studie av Bartholdson, Lützén, Blomgren och Pergert (2015) 

framgår det att etiska problem kan uppstå i samband med att föräldrarna förnekar att 

barnet snart ska dö medan sjuksköterskorna vet att det är ett faktum. Det medför att 

föräldrarna vill fortsätta behandla sitt barn medan sjukvården anser att behandlingen 

inte längre fungerar och det skapar mer lidande för barnet. Å andra sidan så har 

föräldrar i vissa fall velat avsluta kurativ behandling trots att sjukvården anser att det 

har effekt och vill fortsätta. De etiska problem som sjuksköterskor kan möta i vården 

upplevs påfrestande men samtidigt viktigt att lära sig hantera för att kunna ge en bra 

vård och stöd. I en studie av Hsiao-Ling et al. (2015) beskriver mammorna att 

sjuksköterskor gav dem energi den sista tiden i barnets liv genom att ge god omvårdnad. 

Enligt Papadatou, Martinson och Chung (2001) beskriver sjuksköterskor rädslor över 

att blanda in personliga känslor och därmed inte vara det stöd som föräldrarna väntar 

sig. Sjuksköterskor beskriver att det är svårt att acceptera ett barns död. Det finns starka 

rädslor över att inte kunna svara på frågor men även att inte veta hur de ska hantera 

föräldrarnas reaktioner. Majoriteten av sjuksköterskorna beskriver att de känner 

personliga förluster när ett barn dör och när sjuksköterskorna själva sörjer blir det 

svårare att hantera sörjande föräldrar. Trots dessa svårigheter beskriver 

sjuksköterskorna att de som vårdat barnet kan känna empati och förstå föräldrarnas 

känslor och därmed vara i en ledande roll och stötta sorgearbetet. 

 

Motiv 

Författarnas motiv till denna litteraturstudie är att fördjupa förståelsen om föräldrars 

upplevelser när ett barn dör till följd av cancersjukdom. Svensk sjuksköterskeförening 

(2013) skriver att sjuksköterskan ska visa respekt för människans egen upplevelse av 

hälsa, ohälsa och ha ett öppet förhållningssätt för att god omvårdnad ska kunna 

bedrivas. Genom att öka sjuksköterskeprofessionens insikt om föräldrar i relation till 

barnets bortgång är förhoppningen att bidra till en betydelsefull omvårdnad för barnet. 
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Författarna anser att litteraturstudien är viktig eftersom sjuksköterskor möter dessa 

föräldrar inom flera områden i vården. De möter dem både före och efter barnets 

bortgång. Att öka förståelsen och kunskapen hos sjuksköterskor kan leda till ett bättre 

stöd och underlätta sorgearbetet för anhöriga, både initialt, efter vårdtiden och 

dödsfallet. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien är att beskriva föräldrars erfarenheter av att ens barn dött 

till följd av cancersjukdom. 

METOD 

Författarna har genomfört en litteraturstudie med kvalitativa studier. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011, 144-145) är en litteraturstudie en metod som används för att genom 

tidigare resultat från flera vetenskapliga artiklar väga samman till en ny artikel med 

utvecklad kunskap inom ett specifikt ämne. Olsson och Sörensen (2011, 18) beskriver 

även att den kvalitativa metoden innebär att forskaren i studien har skapat en relation 

till individen och fördjupat sig i dennes upplevda erfarenheter. Personerna som deltar i 

studien måste kunna relateras till en specifik patientgrupp eller ett specifikt 

vårdsammanhang. 

 

Sökmetoder 

Utifrån litteraturstudiens syfte har författarna använt sökorden ”experience”, ”child”, 

”parent”, ”cancer”, ”pediatric care”, ”lost”, ”grieving process”, ”death”, ”bereavement”, 

“grief”.  Till litteraturstudien har författarna använt databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO vilket är aktuella databaser. Enligt Karlsson (2012, 97-98) innehåller PubMed 

tjänster och referenser till tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad och odontologi. 

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) är en databas som 

innehåller referenser till tidskriftsartiklar som bland annat fokuserar på omvårdnad. 

PsycINFO är en databas som innehåller referenser till tidskriftsartiklar inom psykologi 

och beteendevetenskap. Enligt Karlsson (2012, 104-106) innehåller databasen CINAHL 

ett system som innebär att man kan söka efter ämnesord för att specificera sökningarna, 

detta benämns CINAHL Headings. PubMed har ett liknande system som benämns 
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MeSH (Medical Subject Heading). Detta har hjälpt författarna att hitta samma sökord 

som artikelförfattaren använt sig av. Författarna har använt booelsk sökning (AND) och 

trunkering till artikelsökningen för att avgränsa sökresultaten. Karlsson (2012, 106-107) 

beskriver att trunkering är ett tillvägagångssätt som gör att alla ord som har samma bas 

men inte samma ändelse hittas, exempelvis ordet child* visar alla träffar på child, 

children, childrens. Andra avgränsningar som författarna har använt är peer reviewed, 

engelska, artiklar med abstrakt och de skulle inte vara publicerade tidigare än år 1990 

(se bilaga 1). 

 

Urval   

Enligt Rosén (2012, 431) väljs inklusions- och exklusionskriterier ut för att kunna hitta 

den mest relevanta litteraturen till studien. Inklusions- och exklusionskriterier valdes 

för att specificera och fokusera sökningen utifrån litteraturstudiens syfte. 

Inklusionskriterier innefattade; 1) Studier där föräldrar till barn och ungdomar deltog. 

2) Studier där barnet ska ha avlidit till följd av sin cancersjukdom. 3) Studier där barnet 

kan ha avlidit både i hemmet och på sjukhus. 4) Föräldrarna i studierna behöver inte 

vara biologiska föräldrar. 5) Intervjuerna fick inte ha utförts tidigare än sex månader 

efter barnets död. Exklusionskriterier innefattade; 1) Andra än föräldrarnas perspektiv, 

så som syskon och mor-och farföräldrar, exkluderas då syftet fokuserar på föräldrarnas 

erfarenheter. 2) Studier som är publicerade tidigare än år 1990 för att inte få ett ogörligt 

stort område att hantera. 3) Studier där intervjuer genomförts tidigare än sex månader 

efter barnets död. 4) Studier där föräldrarna berättar om sina vuxna barns död. 

 

I två av studierna framkom varken ålder eller könsfördelning på barnen av okänd 

anledning. I några av studierna framgick inte ålder på föräldrarna och i en av studierna 

framkom inte heller könsfördelning. I en av studiernas resultat har syskon beskrivit 

händelsen, detta har uteslutits eftersom att litteraturstudien fokuserar på föräldrarnas 

erfarenheter. 

 

Endast resultat av relevans för litteraturstudiens syfte har valts ut. Urvalet till artiklarna 

har utförts i tre steg. 1) Författarna läste titlar som överensstämde med 

litteraturstudiens syfte. 2) Författarna läste abstrakten och valde artiklar utifrån 

studiens kriterier. Författarna använde Olsson och Sörensens (2011) 
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bedömningsunderlag vid kvalitetsgranskning av valda kvalitativa artiklar. Olsson och 

Sörensen (2011, 279, 285) skriver att kvalitetsbedömningen sker genom en 

klassificering beroende på vilken metod som använts. Därefter graderas innehållet i 

artikeln på en tregradig skala, där grad I (80-100%) är hög kvalitet, grad II (70-79%) är 

av medel kvalitet och grad III (60-69%) är låg kvalitet. De artiklar som har mindre än 

60% bör inte användas då resultatet är mindre pålitligt. Båda författarna har 

individuellt kvalitetsgranskat de artiklar som valts ut för att representera studiens 

resultat. Granskningarna har sedan jämförts med varandras för att se att författarna har 

samma förståelse om artiklarnas innehåll. Detta ökar trovärdigheten om att artiklarna 

är av god kvalitet. De åtta studier som kvalitetsgranskades bedömdes ha kvalitetsgrad 

ett eller två, vilket innebär hög eller medelhög kvalitet och inkluderades därefter i 

resultatet. Studierna och resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras (bilaga 2). 

 

Analys 

Till analysen användes Fribergs (2012, 127-129) modell som beskrivs i fem steg. Steg ett 

innebär att artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en uppfattning om vad de faktiskt 

handlar om, med fokus på resultatet. I steg två ligger fokus på att hitta de viktigaste 

fynden i varje artikels resultat, som sedan i steg tre ordnas upp så att en överblick av 

fynden skapas. I det fjärde steget sorteras resultaten i kategorier och underkategorier 

utifrån likheter och skillnader samt syftet med litteraturstudien. Det femte och sista 

steget innebär att analysen sammanförs på ett tydligt och läsligt sätt samt att valda 

kategorier och underkategorier beskrivs. 

 

Arbetet fördelades jämnt och båda författarna har bidragit med kunskap och tankar 

genom hela arbetet trots olika arbetsorter. Arbetet har skrivits i ett gemensamt 

dokument så att båda parter haft möjlighet att följa arbetets gång samt haft möjlighet 

att korrigera och tillägga i arbetet. 

 

Forskningsetik   

Enligt Kjellström (2012, 70) finns det etiska överväganden som måste beaktas i ett 

examensarbete och det behövs vetskap om normer, värderingar och principer i 

forskarsamhället, för att kunna hantera de etiska kraven. Etiska resonemang har förts 

mellan förfarfattarna och de ansåg att artiklarna ska vara etiskt granskade eller ha ett 
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etiskt förhållningssätt. Detta för att författarnas resultat ska vara av god etisk kvalitet. 

World Medical Association (WMA, 2013) innehåller grundläggande regler som 

beskriver de etiska reglerna som måste beaktas vid forskning som innefattar människor. 

Dessa regler innefattar bland annat informations-och samtyckeskrav där forskarna 

måste informera deltagarna om studiens upplägg och deltagarna måste själva lämna sitt 

samtycke men kunna avbryta närhelst den vill. All information som lämnas från 

deltagarna ska även vara konfidentiell. Det beskrivs att forskning endast får utföras om 

fördelarna väger tyngre än nackdelarna samt att deltagarnas hälsa och välbefinnande 

inte får påverkas negativt. Vid tveksamheter om etisk granskning utförts har författarna 

besökt tidskriftens hemsida eller mejlat redaktör och frågat hur de ställer sig till etiska 

aspekter. Författarna har efter bästa kapacitet bortsett från förförståelse i 

resultatsammanställningen för att inte påverka objektiviteten. 

RESULTAT 

De studier som valts för att representera litteraturstudiens resultat innefattade totalt 112 

föräldrar där majoriteten var mammor, dock oklart antal. Studierna var genomförda i 

USA, Chile, Kanada, Japan, Turkiet, Australien och Sverige. Resultatet presenteras med 

utgångspunkt i de kategorier och underkategorier som skapades under analysprocessen 

(se tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av kategorier och underkategorier. 

Kategori Underkategori 

När det hemska sker Att befinna sig i en dimma 

Skuld, saknad och hjälplöshet 

Att hantera sorgen Att försöka fokusera på annat 

Att finna kraft genom gudstro 

Att ge stöd till andra föräldrar i liknande situationer 

Stöd respektive brist på stöd Stöd respektive brist på stöd från familj och vänner 

Stöd respektive brist på stöd från vården 

Stöd från föräldrar med liknande erfarenheter 

Att gå vidare i livet Att omvärdera tillvaron 

Att försöka hitta sitt nya ”jag” 

Att behålla minnet av barnet 

När det hemska sker  

Studierna visar att föräldrarna reagerar på olika sätt när ett barn dör i cancer, såsom en 

känsla av att befinna sig i en dimma samt känslor av skuld, saknad och hjälplöshet. 

Att befinna sig i en dimma 

I en studie av Björk, Sundler, Hallström och Hammarlund (2016) beskrev föräldrarna 

direkt efter barnets bortgång att de kände sig apatiska och tyckte det var svårt att sörja 

under den första tiden. De beskrev denna tid som blurrig och grå, där de inte kände sig 

närvarande i livet samt att de ibland kunde känna sig paralyserade av sorg, eftersom den 

alltid var närvarande. I en studie av Denhup (2017) beskrev föräldrarna också att det 

kändes som att de befann sig i en dimma och blev osynlig för omvärlden. Decinque et al. 

(2006) beskriver även i sin studie att vanliga känslor som uppstod var chock, smärta, 

tomhet, skuld och ilska, som sedan påverkat livet. Mammorna, i en studie av Saiki-

Craighill (2001a), beskriver att de först kände en domnande känsla följt av en 
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sorgeperiod som kom i vågor. De domnande känslorna försvann när begravningen var 

över och livet med saknad och sorg fortsatte. Några mammor kom inte ihåg 

begravningen eftersom det inte kändes verkligt att deras barn dött.  

Skuld, saknad och hjälplöshet 

I en studie av Vega, Rivera och Gonzáles (2014) beskrev föräldrarna känslor i samband 

med barnets död. De beskrev känslor som ett hål i hjärtat, ensamhet samt frustration 

och skuld över att de inte kunnat förhindra barnets död. Den smärta och det lidande 

som föräldrarna upplevde påverkade vardagen vilket i sin tur även påverkade relationen 

till omgivningen.  I en studie av Saiki-Craighill (2001a) beskrev mammorna att de känt 

skuld över att de inte spenderat mer tid med barnet innan det dog, eftersom de 

fokuserat på att själv må bra för barnets skull.  I en studie av Nuss (2014) beskrev 

föräldrarna en frustration och skuld över att barnet dött. De upplevde att de som 

föräldrar misslyckats med sin roll i och med att de inte kunnat skydda sitt barn från 

skada eller förebygga sjukdom. Saiki-Craighill (2001a) beskrev också att sorgeprocessen 

började när mammorna accepterat barnets död och tänkte på vad de egentligen varit 

med om - de kom in i en tid av depression med saknad och skuldkänslor. I samband 

med barnets död förstod mammorna att barnet var dött, dock tog det betydligt längre 

tid att förstå att barnet inte skulle komma tillbaka. De skrattade och skämtade bland 

andra i sociala sammanhang men när de kom hem kom saknaden och sorgen. I en 

studie av Björk et al. (2016) beskrev föräldrarna en saknad av den fysiska kontakten 

med barnet såväl som den emotionella relationen de hade. I en studie av Barrera et al. 

(2009) beskrev föräldrarna bland annat saknaden av sitt barn som att inte längre kunna 

kyssa barnet godnatt eller att inte kunna planera för kommande skolavslutningar eller 

andra livshändelser. Föräldrarna beskrev barnets bortgång som orättvis och frågor om 

varför uppkom ofta. I en studie av Denhup (2017) beskrev föräldrarna också en saknad 

av den fysiska kroppen men även saknad av att vardagen inte var som den brukat. I en 

studie av Cimete och Kuguoglu (2006) beskrev föräldrarna att trots saknaden av barnet 

var det en trygghet att veta att barnet inte längre lider. I en studie av Nuss (2014) 

beskrev föräldrarna en känsla av hjälplöshet över att de inte kunnat skydda barnet från 

sjukdom och skada. En livshotande sjukdom hos ett barn kan skapa en sårbarhet hos 

föräldrarna samt en förlust av kontroll. De föräldrar som hade svårt att acceptera 

saknaden hade även svårt att fortsätta i livet. Björk et al. (2016) beskrev i sin studie hur 
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föräldrarna upplevde en känsla av hjälplöshet. Den uppstod eftersom de inte kunnat 

skydda sitt barn från skada - en förälders viktigaste uppgift. 

Att hantera sorgen 

Studierna visar att föräldrarna hanterar sorgen efter döden av sitt barn på både lika och 

olika sätt. Föräldrarna försöker fokusera på annat samt att en gudstro och stöd till andra 

föräldrar i liknande situationer kan hjälpa föräldrarna att hantera sorgen. 

Att försöka fokusera på annat 

I en studie av Saiki-Craighill (2001a) beskrev föräldrarna att när de kommit till insikt att 

desto längre de befann sig i depression och undvek att uttrycka känslor desto längre blev 

sorgeprocessen. De försökte därför ändra sina tankar till att de faktiskt gjort allt de 

kunnat under sjukdomstiden och att barnet mår bra nu. I en studie av Decinque et al. 

(2006) beskrev papporna att de oftast arbetade och höll sig sysselsatta för att inte tänka 

på sorgen och saknaden. En del föräldrar prioriterade syskon efter döden för de kände 

en ånger över att ha satt dem åt sidan under sjukdomstiden. I en studie av Vega et al. 

(2014) beskrev några av föräldrarna att de la sin sorg åt sidan för att bära resten av 

familjen - någon var tvungen vara stark och skapa någon sorts rutin i vardagen igen. I en 

studie av Björk et al. (2016) beskrev en förälder förlusten av ett barn som att springa 

över en bergsklyfta, så länge man springer snabbt och inte tittar ner så kommer man 

över utan att tänka på det. 

Att finna kraft genom gudstro 

I en studie av Vega et al. (2014) beskrev några föräldrar att tron på Gud har hjälpt dem 

att förstå vad deras barn gått igenom och fått det att verka rimligt. Föräldrarna ansåg att 

döden endast skett kroppsligt och att deras barns ande levde kvar i formen av änglar. 

Detta gav dem tröst och som att de fortfarande kände sig sammankopplade - som en 

länk genom att deras barn lever kvar i deras hjärtan. Föräldrarna beskrev, i en studie av 

Barrera et al. (2009), att de ville skapa en spirituell kontakt med det döda barnet för att 

skapa en fortsatt anknytning då de hade svårt att släppa taget. Föräldrarna i en studie av 

Cimete och Kuguoglu (2006), bad till Gud varje dag både före och efter barnets död som 

en tröst och för att få styrka. I en studie av Decinque et al. (2006) beskrev föräldrarna 

att trosuppfattning och hopp kan assistera och göra sorgeprocessen lättare att hantera. 
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Att ge stöd till andra föräldrar i liknande situationer 

I en studie av Vega et al. (2014) beskrev många av föräldrarna att de försökte se en 

mening med barnets bortgång och att med den kunskapen kunna hjälpa andra föräldrar 

som förlorat ett barn. De beskrev att erfarenheten av att förlora ett barn i cancer hade 

ett högre syfte, att vara en del i barnets arv genom att hjälpa andra människor i samma 

situation. Denna uppgift beskrevs vara givande som föräldrarna var stolta över att 

utföra och på så sätt levde barnets minne kvar. I studier av Decinque et al. (2006); Nuss 

(2014) beskrev föräldrarna hur föräldrar stöttat varandra med liknande erfarenheter. 

Att hjälpa andra i liknande situationer stödjer båda parter då de förstår varandra och 

inte blir ifrågasatt om sitt sätt att sörja. I en studie av Barrera et al. (2009) beskrev 

föräldrarna det stöd som de kunnat ge via sociala medier. Det var ett sätt att prata om 

känslor och att minnas de bra stunderna med barnet. Eftersom föräldrarna hade egna 

erfarenheter kunde de stötta och känna sig bekväma i möten med andra. 

Stöd respektive brist på stöd 

Studierna visar att föräldrarna behöver stöd för att kunna hantera sorgen. De beskriver 

stöd respektive brist på stöd från familj, vänner och vården samt stöd från föräldrar 

med liknande erfarenheter. 

Stöd respektive brist på stöd från familj och vänner 

I en studie av Barrera et al. (2009) beskrev föräldrarna att ens partner och övriga 

familjemedlemmar blev en stabil punkt att luta sig tillbaka mot. Decinque et al. (2006) 

beskriver i sin studie hur föräldrarna upplevde stöd samt brist på stöd från familj och 

vänner. Föräldrarna kände en tröst i att prata om det döda barnet med människor som 

upplevdes förstå vad de gått igenom och kunde känna empati. Ofta hade föräldrarna 

uppfattningen om att utomstående inte förstod vad de gick igenom och vågade därför 

inte prata om det döda barnet. Föräldrarna beskrev känslan över att vara oförstådda och 

ifrågasatta när de sörjer sitt döda barn. Barrera et al. (2009) beskrev att föräldrarnas 

relation oftast blev starkare efter barnets död men i en del fall var separation enda 

utvägen - förhållandet dog när barnet dog. 
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Stöd respektive brist på stöd från vården 

I en studie av Vega et al. (2014) beskrev en del föräldrar att vårdtiden varit bra och 

viktig för sorgearbetet. De upplevde att vårdpersonalen hade gjort vad de kunnat samt 

gett en kärleksfull omvårdnad. I en studie av Björk et al. (2016) beskrev föräldrarna att 

de känt ett behov av att möta sjukvårdspersonalen som vårdat barnet några veckor efter 

barnets död eftersom att det kunde hjälpa dem att bearbeta sorgen. En mamma beskrev 

även den oro som uppstod då vårdpersonalen lämnat hennes döda barn själv - fastän 

barnet var dött så fanns en tärande känslan av att barnet kunde ramla ur sängen och 

göra sig illa. Cimete och Kuguoglu (2006) beskrev i sin studie att föräldrarna inte var 

tillfreds med vårdtiden, de upplevde att de fått otillräcklig information, att 

behandlingen startat för sent samt att de inte fått stöd efter att barnet dött. Föräldrarna 

beskrev att de inte fått träffa barnet under de sista timmarna i livet. I en studie av 

Decinque et al. (2006) beskrev föräldrarna att de upplevt för lite information och stöd 

från vården samt att de inte kände sig förberedda på att barnet skulle dö. 

Stöd från föräldrar med liknande erfarenheter 

En del föräldrar beskrev att de fått styrka och stöd av andra föräldrar med samma 

erfarenhet både personligen och via sociala medier (Barrera et al., 2009; Björk et al., 

2016; Cimete & Kuguoglu., 2006; Decinque et al., 2006; Nuss., 2014; Saiki-Craighill., 

2001a; Vega et al., 2014). Även i en studie av Decinque et al. (2006) beskrevs att 

föräldrar som upplevt liknande händelser kunde relatera och känna empati och därmed 

kunde bidra och främja sorgearbetet. Nuss (2014) beskrev i sin studie hur föräldrar med 

liknande erfarenheter samspelade med varandra - hur deras olika erfarenheter och 

berättelser kan stödja varandras sorgearbete.  

Att gå vidare i livet 

Studierna visar att föräldrarna en tid efter barnets död omvärderar tillvaron, försöker 

hitta sitt nya “jag” och behålla minnet av barnet. 

Att omvärdera tillvaron 

Från att ha levt i en materiell värld där pengar och karriär var den viktigaste delen i livet 

hade många föräldrar ändrat uppfattning, eftersom att de insåg att livet inte kunde tas 

för givet. Efter att ens barn dött blev övrig familj och vänner en mer central del för att 
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kunna acceptera händelsen, gå vidare i livet och leva ett liv utan det fysiskt närvarande 

barnet (Björk et al., 2016; Cimete & Kuguoglu, 2006). I en studie av Barrera et al. 

(2009) beskrev föräldrarna att barnen och resterande familjen blev mer viktig och att 

fokus skulle ligga på dem, dock upplevde de en förändring i sin föräldraroll och blev 

tvungna att lära sig leva ett liv utan det avlidna barnet. I en studie av Denhup (2017) 

beskrev föräldrarna att livet förändrats efter barnets död och att livet fått en ny 

innebörd, livet skulle inte återgå till vad de varit utan de skulle tvingats acceptera 

händelsen och fortsätta sitt liv utan barnet. I en studie av Barrera et al. (2009) beskrev 

föräldrarna att sorgeprocessen handlat om att hitta en mening med att barnet dött, 

acceptera det och låta det vara meningsfullt. 

Att försöka hitta sitt nya ”jag” 

I en studie av Nuss (2014) beskrev föräldrarna att de uppskattat livet ur ett nytt 

perspektiv efter döden av sitt barn - de blev tvungna att omdefiniera sig själva, sitt syfte 

i världen och vad de nu skulle göra med sitt liv. Deras föräldraroll hade förändrats, livet 

skulle inte bli som förr, men hade fått en ny mening. Denhup (2017) beskrev i sin studie 

att föräldrarna ville underhålla föräldraskapet trots att barnet dött. Föräldrarna sörjde 

och försökte hitta tillbaka till sig själva men samtidigt hade de en tanke om att livet inte 

kommer att vara sig likt. I en studie av Barrera et al. (2009) beskrev föräldrarna att 

vardagen inte fungerat som den brukat. Intressen försvann och alla dagar var den andra 

lik, men att de förr eller senare var tvungna acceptera barnets bortgång för att kunna 

fortsätta leva sitt egna liv. Enligt Björk et al. (2016) beskrev föräldrarna även att de 

upplevt svårigheter med att svara på hur många barn de hade när ett barn avlidit. De 

beskrev även känslor av att vara tudelad, ena halvan där krav och fritid satt grunden och 

den andra halvan med att försöka bearbeta sorgen.  I en studie av Saiki-Craighill 

(2001a) beskrev mammorna att de kämpade med att möta sina känslor och bygga upp 

sin egna verklighet efter barnets död.  

Att behålla minnet av barnet 

I en studie av Björk et al. (2016) beskrev föräldrarna att de tvingats provocera fram 

minnen för att inte glömma bort det avlidna barnet genom foton, gamla leksaker eller 

att prata med någon som kunde påminna. Föräldrarna beskrev även i en studie av 

Barrera et al. (2009) att de försökt skapa en sorts kontakt med sitt barn, genom att 

tända ljus varje morgon, skapa rutiner som att besöka sitt barns grav och skriva 
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födelsedagskort varje år till det döda barnet. I en studie av Nuss (2014) beskrev 

föräldrarna att de ville hålla barnets minne vid liv eftersom barnet är en del av dem. De 

visste att de inte skulle glömma barnet men ville försäkra sig om att andra i deras närhet 

inte gjorde det. Så länge minnet levde kvar desto mer såg de ett syfte med barnets korta 

tid i livet. I en studie av Saiki-Craighill (2001a) beskrev mammorna att de hade ångest 

och kände sig maktlösa då de inte visste hur barnet mådde där det är nu. Många av dem 

hade haft drömmar där barnet lekte och var energifulla samt berättat att de mådde bra 

nu. En av mammorna berättade att hon kanske inte var en perfekt mamma men att hon 

var perfekt för sin son. 

DISKUSSION 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva föräldrars erfarenheter av att ens barn 

dött till följd av cancersjukdom. Empiriska studier har analyserats och lagt grunden för 

denna litteraturstudie. Fyra kategorier skapades: “När det hemska sker”, “Att hantera 

sorgen”, “Stöd respektive brist på stöd” samt “Att gå vidare i livet” tillsammans med 11 

underkategorier. 

 

Resultatdiskussion  

I litteraturstudiens resultat framkom det att när det hemska händer uppstår ett flertal 

olika känslor, som påverkar föräldrarnas sätt att sörja. Föräldrar beskriver att de 

befinner sig i en dimma fylld av känslor som skuld, saknad och hjälplöshet. I studier av 

Braun och Berg (1994); Surkan et al. (2006) beskrev föräldrarna känsla av skuld och 

skam men även ånger över att inte kunnat förhindra händelsen. I en studie av Wheeler 

(2001) beskrev föräldrarna att känslor av ilska, rädsla och skuld var de känslor som först 

dök upp. Även i en studie av Van Humbeeck, Dillen, Piers, Grypdonck och Noortgate 

(2016) beskrev föräldrarna de känslor som uppstod när barnet dog. Föräldrar till vuxna 

barn som avlidit i cancer beskrev att de lider och sörjer i ensamhet då de upplevde att 

andra inte förstod vad de gick igenom. Det kunde leda till social isolation, skuld och 

skam över att de inte kunnat skydda sitt barn. I en studie av Hunt et al. (2006) beskrev 

en del föräldrar att de kände skuld över att ha tänkt att det vore bäst om barnet dog för 

att hen skulle slippa lida. I en studie av Saiki-Craighill (2001b) fanns det mammor som 

inte kunde vara närvarande när barnet dog. De som inte kunnat närvara vid barnets död 

fick skuldkänslor och hade svårt att inse att deras barn verkligen hade dött. Wijngaards-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijngaards-de%20Meij%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18705169
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de Meij et al. (2008) beskrev i sin studie att de föräldrar som hunnit säga farväl och 

varit med i den stund barnet dött upplevde mindre sorg än de som inte kunnat närvara. 

Detta eftersom de föräldrar som närvarat och sagt farväl känt att de fått ett avslut. I 

studier av Kreicbergs, Valdimarsdóttir, Onelöv, Björk, Steineck och Henter (2005); 

Moriarty, Carroll och Controneo (1996) beskrev föräldrarna att det fanns en signifikant 

skillnad i hur de sörjer. Mammorna visade mer tydliga tecken på ångest, depression och 

yttrade mer känslor än papporna till det avlidna barnet.  I en studie av Arnold och 

Gemma (2008) beskrev föräldrarna barnets död som ett ihåligt eller tomt utrymme 

inom sig tillsammans med känslor av ensamhet, sorg och hopplöshet. En slutsats av 

litteraturstudiens resultat är att det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten om 

den förtvivlan och känslor som kan uppstå vid barnets bortgång, för att kunna erbjuda 

tröst, närhet och andra stödjande insatser. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

uppmuntrar föräldrarna till att vara närvarande vid barnets död eftersom det kan 

mildra sorgearbetet. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att föräldrarna hanterade sorgen på olika 

sätt. De försökte fokusera på annat, finna kraft genom gudstro och ge stöd till andra i 

liknande situationer. I studier av Van Humbeeck et al. (2016); Price, Jordan, Prior och 

Parkes (2011) beskrev föräldrarna olika sätt att hantera barnets död. Bland annat att de 

fokuserade på resterande familj för att orka hantera situationen. I en studie av Wheeler 

(2001) beskrev föräldrar att om de fokuserade på barnets död kunde de göra allt för att 

hjälpa barnet, vara tillhands när barnet dog samt känna att barnets lidande var över. 

Detta fick föräldrarna att inse att de verkligen gjort allt för barnets bästa. I en studie av 

Alam, Barrera, D'Agostino, Nicholas och Schneiderman (2012) framkom det att 

mammorna pratade om sitt barn och grät i långa perioder medan pappan i familjen 

sörjde mindre intensivt. Papporna beskrev att de upplevde mer stress och ångest över 

att de inte kunnat förhindra barnets död. I studier av Alam et al. (2012); Price et al. 

(2011) visade det sig att mammor till det avlidna barnet hanterade situationen genom 

att avstå från jobb och prioritera resterande familj. Jämfört med papporna som valde att 

jobba och fokusera på andra aktiviteter för att avleda tankar. Däremot beskrev en del av 

mammorna i en studie av Gilmer et al. (2012) att de arbetade mer än tidigare för att ha 

tankarna på något annat, medan en del pappor arbetade mindre då de tyckte att 

situationen blev ohanterbar. I en studie av Arnold och Gemma (2008) beskrev 

föräldrarna att religion och andlighet bildar perspektiv. De beskrev kyrkan som centrum 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wijngaards-de%20Meij%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18705169
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i deras liv, särskilt när familjestödet var otillgängligt. Andra berättade att andlighet 

kunde ge styrkan att uthärda sitt barns död. Tron om livet efter döden kunde skänka 

stöd och tankar om att de någon gång skulle återförenas. Även drömmar beskrevs som 

ett sätt att kommunicera med det döda barnet, genom drömmar kunde de skicka 

budskap. I en studie av Saiki-Craighill (2001b) hade några mammor starka religiösa 

övertygelser, medan några andra såg Gud som en fiende. Tankar om att Gud skulle 

rädda ens barn kunde uppstå, men när Han inte gjorde det ifrågasatte en del mammor 

sin tro på Gud. I studier av Alam et al. (2012); Braun och Berg (1994) beskrev 

föräldrarna att tron på Gud och på ett liv efter detta underlättar acceptansen och 

sorgeprocessen. I en studie av Gilmer et al. (2012) beskrev några föräldrar att barnets 

död förde dem närmare Gud och att de var genom Honom som de fann tröst. Andra 

föräldrar hade svårt med sin tro eftersom de inte förstod varför Gud ville ta deras barn 

ifrån dem. I en studie av Alam et al. (2012); Wheeler (2001) beskrev föräldrarna vikten 

av att ge stöd till andra. Wheeler (2001) beskrev vidare att föräldrars erfarenheter av att 

kunna stödja andra människor medförde en bearbetning av händelsen för att kunna gå 

vidare i livet. I en studie av O'Connor och Barrera (2014) beskrev föräldrarna att de ville 

göra gott i den negativa händelsen genom att ge stöd till andra föräldrar i liknande 

situation. Även i en studie av Gilmer et al. (2012) beskrev föräldrarna att de blivit mer 

empatiska och stöttande. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att sjuksköterskan 

bör identifiera föräldrarnas hanteringsstrategier för att kunna ge bästa möjliga stöd i 

deras svåra situation. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkom det att stöd respektive brist på stöd påverkar 

föräldrarnas sätt att hantera och processa döden av sitt barn. Stöd respektive brist på 

stöd beskrivs komma från familj, vänner, vård och andra föräldrar med liknande 

erfarenheter. I studier av Alam et al. (2012); Surkan et al. (2006) beskrev föräldrarna 

hur stöd respektive brist på stöd är viktiga faktorer för sorgearbetet. Även i studier av 

Alam et al. (2012); Arnold och Gemma (2008); O'Connor och Barrera (2014) beskrev en 

del föräldrar att de kom varandra närmare efter barnets död, de är ett stöd och en 

framgångsfaktor för återhämtning. Alam et al. (2012); O'Connor och Barrera (2014) 

beskrev även att föräldrarna upplevt avståndstagande från omgivningen på grund av 

bristande kommunikation samt förmåga att förstå vad de gick igenom. I studier av 

Snaman, Kaye, Torres, Gibson och Baker (2016); Surkan et al. (2006); Kreicbergs et al. 

(2005) beskrev föräldrarna att de upplevt brist på stöd och adekvat information från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gilmer%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22784555
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vårdpersonal som medfört negativa effekter på sorgearbetet. I en studie av D’agostino, 

Berlin-Romalis, Jovcevska och Barrera (2008) beskrev föräldrarna att tidig och tydlig 

information samt omedelbart stöd från sjukvården kunde bidra till en positiv 

sorgehantering. I en studie av Kreicbergs, Lannen, Onelov och Wolfe (2007) beskrev 

föräldrarna att viktiga faktorer i sorgearbetet handlade om tillgång till psykologiskt stöd, 

att erbjudas rådgivning under barnets sista tid i livet samt möjlighet att diskutera 

barnets tillstånd. Även stöd från människor i omgivningen som genomgått liknande 

situationer och har förståelse för upplevelsen kunde bidra till en fortgående 

sorgeprocess. I en studie av Wheeler (2001) beskrev föräldrarna att den hjälp som de 

fick av andra vid dödstillfället ökade medvetenheten och att barnets liv hade en 

betydelse. De beskrev att kärleken och stödet gav dem styrka när de var sårade och att 

de kunde njuta av de barn som fortfarande var i livet. En slutsats av litteraturstudiens 

resultat är att sjuksköterskan bör vara medveten om betydelsen av stöd till föräldrarna, 

särskilt från vården. Sjuksköterskan kan medverka till att ett individbaserat stöd ges, 

vilket kan hjälpa föräldrarna i deras sorgehantering. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att föräldrarna beskriver en strävan att gå 

vidare i livet genom att omvärdera tillvaron, försöka hitta sitt nya “jag” och behålla 

minnet av barnet. I en studie av Arnold och Gemma (2008) beskrev föräldrarna olika 

skildringar av acceptans; döden måste accepteras eftersom den inte kan ändras, och att 

acceptera döden var inte möjligt eftersom förlusten var oacceptabel. Det är oundvikligt 

om man ska fortsätta att fungera i livet men innebär även att barnet är borta och döden 

är en oföränderlig verklighet. Även i en studie av Wheeler (2001) beskrev föräldrarna att 

när de accepterat barnets död hade de accepterat döden, insett att livet är kort och skört, 

att barnets liv och död hade en mening och att det skapade en ökad uppskattning av 

livet. Däremot beskrev några föräldrar som inte kunde acceptera döden att det 

uttrycktes på olika sätt, såsom känsla av tomhet, ensamhet och sorg. I en studie av 

Saiki-Craighill (2001b) beskrev mammorna att accepterandet av barnets död medförde 

känslan av att barnet "mår bra utan mig". Det betydde mycket för mammorna att 

drömma om sina barn, och dessa drömmar hjälpte dem i sorgeprocessen. I studier av 

Alam et al. (2012); O'Connor och Barrera (2014) beskrivs det att hanteringsstrategier för 

föräldrarna var att provocera minnen och prata om de döda barnet. I en studie av 

Wheeler (2001) beskrevs det att de föräldrar som fokuserade på att behålla minnet av 

barnet hittade en mening med barnets liv och död genom att de hade påverkat andra 
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och var älskad och kunde inte glömmas. I en studie av Harper et al. (2011); Saiki-

Craighill (2001b) beskrev några mammor att fysiska symboler och saker som påminde 

om barnet skapade en fortsatt kontakt med barnet trots att hen var död. Dessa saker och 

symboler gjorde att mammorna upplevde en känsla av att barnen var närvarande och de 

kunde visa sin kärlek till dem. I en studie av Saiki-Craighill (2001b) beskrev mammorna 

att det svåraste minnet att tänka tillbaka på var hur barnet hade lidit. Över tiden 

förändrades de sorgliga minnena till goda minnen som slutligen gjorde att mammor 

kunde minnas barnets liv och vara tacksamma att de fått den tiden i livet med barnet 

som de fick. En slutsats av litteraturstudiens resultat är att sjuksköterskan bör vara 

medveten om betydelsen av att föräldrarna ska kunna gå vidare i livet. Sjuksköterskan 

bör uppmuntra de föräldrar som uttalar en vilja att behålla minnet av barnet på ett, för 

dem, adekvat sätt.  

 

Betydelse för omvårdnad  

Resultatet i litteraturstudien visar som helhet att föräldrar till ett barn som dött i cancer 

är utsatta för ett enormt lidande. När det hemska händer hamnar de i en dimma fylld av 

skuld, saknad och hjälplöshet. De försöker hantera sorgen genom att fokusera på annat, 

söka kraft från Gud och ge stöd till andra i liknande situationer. Föräldrarna beskriver 

både stöd och brist på stöd från familj, vänner och vård men även hur stöd från andra 

föräldrar i liknande situationer har hjälpt dem. De beskriver också att de strävar efter 

att gå vidare i livet, vilket de försöker göra genom att omvärdera tillvaron, hitta sitt nya 

“jag” och behålla minnet av barnet. Eriksson (1994, 83-94) beskriver tre former av 

lidande; sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande, som föräldrarna anses kunna 

vara utsatta för. Enligt Erikssons teori (1994, 84, 92-93) kan sjukdomslidande innebära 

att föräldrar kan uppleva skuld-och skamkänslor över att ha förorsakat barnets sjukdom 

samt ett lidande över sin oförmåga att ge barnet god vård. När vården inte ger det stöd 

föräldrarna behöver eller att de anser att barnet inte fått tillräcklig vård kan ett 

vårdlidande uppstå. Livslidande innebär att livet rubbas och påverkar både patientens 

och anhörigas livssituation. Denna form av lidande bär föräldrarna förmodligen med sig 

hela livet. Eriksson (1994, 78, 95) skriver att förtroende och respekt för sitt lidande ger 

hopp om att kämpa och livet får en mening. Förutsättningen för att sjuksköterskor ska 

kunna lindra lidande är att skapa en vårdkultur där människor känner sig välkomna, 

respekterade samt får en bra vård och stöd.  
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Lidandet kan lindras om sjuksköterskor använder sig av familjefokuserad omvårdnad. 

Om hela familjen ses som en helhet i mötet med vården när ett barn drabbas av obotlig 

cancersjukdom, kan föräldrarna vara bättre förberedda när det hemska sker. De kan 

också vara bättre förberedda för den ofantliga sorg som drabbar dem och som kommer 

att finnas kvar hela livet. Benzein, Hagberg, Saveman och Syrén (2010, 5-6, 10-11) 

beskriver att familjefokuserad omvårdnad innebär att patient och familj ses som en 

helhet i mötet med sjuksköterskan. Kärnan i familjefokuserad omvårdnad handlar om 

förhållandet mellan sjuksköterskan och familjen eftersom att hen ofta är en naturlig 

samtalspartner för familjemedlemmar. Sjuksköterskan har framför allt kunskaper inom 

vård och kan utveckla en djupare förståelse för familjens effekt på patientens upplevelse 

av sin livssituation. Sjuksköterskan bör ha en attityd och ett arbetssätt som bygger på 

respekt, samarbete och stöd för familjen. Detta arbetssätt kan på sikt vara 

kostnadsbesparande på individ-och samhällsnivå. Enligt Wright, Watson och Bell 

(2002, 80, 176, 189 och 192) är familjen en viktig del i sjuksköterskans kliniska arbete. 

Första mötet med sjuksköterskan och familjen lägger grunden till en relation och varje 

nytt möte upprätthåller den. Känslor ska prioriteras och tas upp med detsamma, vilket 

är viktigt för att göra framsteg i relationen samt veta att den är av god kvalitet. Det kan 

vara bra att ta reda på föräldrarnas tidigare erfarenheter av vården för att 

sjuksköterskan ska få information om vad som fungerat och vad som inte fungerat. En 

slutsats är att familjefokuserad omvårdnad bör bedrivas under barnets sjukdomstid 

eftersom att sjuksköterskan kan fånga upp hela familjens välmående. Detta gör att 

sjuksköterskan kan få kunskap om hur hen kan, efter barnets död, lindra lidande och 

underlätta sorgearbetet för familjen. 

 

Metoddiskussion  

Författarna valde att göra en kvalitativ litteraturstudie för att belysa föräldrars 

erfarenheter av att ens barn dör till följd av cancer. Enligt Segesten (2012, 99-100) är en 

litteraturstudie en sammanfattning och en översikt av vetenskapligt material som kan 

fastställa kunskapsläget och öka kunskapen i det praktiska vårdarbetet. Denna 

litteraturstudie baseras på kvalitativa metoder för att öka kunskap och förståelsen om 

föräldrars upplevelser av att förlora ett barn i cancer. Kvalitativa metoder beskrivs vara 
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en styrka då de handlar att skapa förståelse för en person och dennes livssituation, 

upplevelser och erfarenheter. 

 

En styrka är att artikelsökningarna skedde i tre olika databaser, CINAHL, PubMed och 

PsycINFO, detta för att få ett brett spektrum av sökresultat. Enligt Henricson (2012, 

473) stärks validiteten och trovärdigheten om forskaren använder flera olika databaser. 

Detta ökar även chansen att hitta relevanta artiklar mot studiens syfte. Begränsningar 

användes för att avgränsa och specificera sökresultaten, som enligt Friberg (2012, 44, 

121) är ett sätt att bedöma kvaliteten på studier. Genom att skapa inklusions-och 

exklusionskriterier kan studiernas resultat riktas mot syftet. Varje kvalitativ studie har 

ett kunskapsvärde och om flera resultat med fokus på samma områden sammanställs, 

ökar kunskapsvärdet och därmed trovärdigheten. Studierna kvalitetsgranskades enskilt 

och jämfördes med varandra. Henricson (2012, 473) skriver att man stärker 

reliabiliteten vid kvalitetsgranskningen av studierna om båda författarna granskar 

samtliga artiklar enskilt och sedan jämför resultaten med varandra. Brist på tid är även 

en faktor som kan begränsa författarna att finna lämplig litteratur vilket kan påverka 

examensarbetets kvalitet. Tidsbegränsning är ett faktum vid kandidatuppsatser och den 

stressen kan möjligtvis haft en negativ påverkan på kvaliteten. Författarna till denna 

litteraturstudie var tidsbegränsade då de genom arbetets gång ändrat en del i arbetet 

vilket krävt revideringar och nya artikelsökningar.  

 

I litteraturstudies resultat var majoriteten av deltagarna mammor. Guberman, Mahue 

och Maille (1992) skriver i sin studie att kvinnorna finner vårdnaden om en närstående 

som “naturlig”. En del kvinnor beskrev det som att en mamma är en mamma vare sig 

om barnet är sjukt eller friskt. De flesta kvinnor beskrev att omvårdnaden utfördes 

genom kärlek och närhet medan en del fick känslan av att det mer ansågs vara en plikt 

och skyldighet. Även i en studie av Boye (2015) framkommer det att mamman har det 

övergripande ansvaret för att vårda barnet. Den av föräldrarna som var hemma med 

barnet visade sig baseras på ekonomi, utbildning och sociala status. Författarna kan 

förstå varför fler mammor ställer upp i studier, då mammorna oftast är hemma med 

barnen när de är sjuka eftersom papporna vill jobba och tjänar mest. En av mammornas 

hanteringsstrategier är också att de vill prata om det döda barnet. 
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Ett inklusionskriterium var att det skulle vara barn och ungdomar som hade dött. I en 

av studierna framkom inte ålder på barnen men eftersom föräldrarnas ålder anges vara 

mellan 34-43 år kan författarna anta att de inte hade vuxna barn som dog. I ytterligare 

en studie framkom inte barnens ålder och föräldrarna var 18 år eller äldre. Det framkom 

dock att några barn bodde hemma och majoriteten av barnen dog även i hemmet. I och 

med detta antar författarna att barnen i studien inte var vuxna när de dog. 

 

Studierna är gjorda i många olika länder och kontinenter. Vård, försäkringssystem och 

kultur kan variera, vilket innebär att överförbarheten också kan variera. Vården i olika 

länder erbjuder inte samma stödjande insatser och alla har inte samma tillgång till vård, 

därför kan överförbarheten se olika ut. Det framkommer även i litteraturstudiens 

resultat att mammor och pappor sörjer på olika sätt och eftersom majoriteten av 

deltagarna i studierna var mammor innebär detta att det är svårt överföra resultatet till 

papporna. 

 

Forskningsetisk diskussion  

Alla studier i litteraturstudiens resultat var etiskt godkända eller granskade, som enligt 

Wallengren och Henricson (2012, 492-493) ökar trovärdigheten eftersom studien har 

genomförts på ett respektfullt och värdigt sätt. Författarna har försökt vara objektiva i 

sitt tankesätt, bortsett från förförståelse och försökt skriva neutralt. Kvaliteten på 

litteraturstudien kan ha blivit påverkad eftersom författarna inte har någon förkunskap 

av att skriva en litteraturstudie. Kjellström (2012, 86) skriver att studenter ibland kan 

ha svårt att göra rättvisa bedömningar av studier eftersom de kan ha bristande 

kunskaper i engelska och metod, som kan leda till risk för feltolkningar. Författarna har 

gjort sitt bästa för att göra studierna rättvisa genom att ha läst dem flera gånger för att 

verkligen förstå dem. 

 

Studiernas resultat översattes till svenska och sammanställdes i litteraturstudiens 

kategorier och underkategorier. Översättningen kan ha påverkat textinnehållet trots ett 

kritiskt tillvägagångssätt under analysprocessen. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012, 483) har författarna till examensarbetet det primära ansvaret att säkerställa 

kvaliteten i uppsatsen. Eftersom att författarna kan ha bristande kunskaper i 

forskningsmetodik kan forskningsarbetet vara av otillräcklig kvalitet. 
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KONKLUSION 

Litteraturstudiens resultat visar att det är viktigt som sjuksköterska att vara medveten 

om den förtvivlan och känslor som kan uppstå vid barnets bortgång, men även att 

uppmuntra föräldrarna till att vara närvarande vid barnets död. Detta för att 

sjuksköterskan ska kunna erbjuda tröst, närhet samt andra stödjande insatser och 

därmed mildra sorgearbetet. Sjuksköterskan bör även identifiera föräldrarnas 

hanteringsstrategier och vara medveten om betydelsen av stöd till föräldrarna och 

därmed kunna ge bästa möjliga stöd, vilket kan hjälpa föräldrarna i deras 

sorgehantering. För att lindra det ofantliga lidande som föräldrarna genomgår, och 

delvis kommer att leva med resten av sina liv, kan sjuksköterskan ge tröst och hopp. 

Sjuksköterskan bör sträva efter att visa förtroende och respekt för föräldrarnas lidande 

samt skapa en stödjande vårdkultur. För att lindra lidande kan sjuksköterskan arbeta 

utifrån familjefokuserad omvårdnad, vilket kan innebära att föräldrarna är bättre 

förberedda när det hemska sker och på den sorg som drabbar dem.  

 

Det finns behov av fortsatt forskning i ämnet. Litteraturstudiens resultat visar att det till 

viss del finns skillnader i hur föräldrar sörjer och i hur de fördelar sitt föräldraskap. 

Fortsatt forskning med ett fördjupat genusperspektiv är viktigt eftersom denna typ av 

forskning kan öka kunskapen och möjligheten för sjuksköterskor att erbjuda rätt sorts 

stödjande insatser samt skapa ett värdefullt vårdmöte.  
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Bilaga 1. Söktabell.  

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval 1 

Antal lästa 
titlar 

Urval 2 

Antal lästa 
abstrakt 

Urval 3 

Antal lästa 
artiklar 

Urval 4 

Antal 
valda 
artiklar 

CINAHL ”grieving process” AND 
lost AND child 

1990-2017 
Abstrakt 
Engelska 

Peer reviewed 
CINAHL Headings 

9 9 4 4 1 

PsycINFO Child AND parent* AND 
death AND cancer AND 
pediatric care 

1990-2017 
Engelska 
Peer reviewed 

62 62 16 9 2 

PsycINFO Child AND death AND 
cancer AND grief AND 

experienc* 

1990-2017 
Engelska 

Peer reviewed 

51 51 13 8 2 

PubMed Parental bereavement 
AND child AND death 

AND cancer AND 
experienc* 

1990-2017 
Engelska 

Abstrakt 
MeSH 

54 54 13 9 3 
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Bilaga 2. Artikelöversikt med kvalitetsgranskning. 

Författare, år 

& land 

Titel Syfte Urval Metod & Analys Resultat Kvalitet 

Barrera. M., 

O’connor. K., 

D’agostino. N. 
M., Spencer. L., 
Nicholas. D., 
Jovcevska. V., 
Tallet. S. & 
Schneiderman. 

G. 
 
2008 
 
Kanada 
 

Early parental 

adjustment 

and 
bereavement 
after childhood 
cancer death. 

Att beskriva 

föräldrars upplevelse 

av att förlora ett 
barn i cancer. 

18 mammor och 13 pappor 

till barn som avlidit i cancer. 
 

Rekrytering: Fem månader 
efter att barnen behandlats 
på en hematologisk/ 
onkologisk avdelning blev 

föräldrarna kontaktade via 
mejl av forskarna med en 
förfrågan om de ville delta i 
studien.  
 

De avlidna barnen var 
mellan 8 månader - 20,7 år. 

Föräldrarna i studien var 
mellan 27-65 år. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade, 

individuella intervjuer med 
öppna frågor. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Intervjuerna 
genomfördes sex, 12 och 18 
månader efter barnets död. 

Etiskt granskad. 
Analys: Grounded theory där 
de skapar nyckelord och 
kodar innehållet. Detta för att 

beskriva föräldrars 
upplevelser. 

Resultaten visar på hur 

föräldrarna upplever att de 

är att ha ett sjukt barn men 
även hur livet påverkas efter 
barnets bortgång. Hur de 
hanterar sina relationer och 
sina eventuella andra barn. 
De visar på hur identiteten 

påverkas efter att de förlorat 
ett barn i cancer. 

Grad I 

Björk. M., 
Sundler. J. A., 
Hallström. I. & 
Hammarlund. K. 

 
2016 

 
Sverige 

Like being 
covered in a 
wet and dark 
blanket – 
Parents’ lived 

experiences of 
losing a child 

to cancer. 

Att belysa föräldrars 
levda erfarenheter 
av att förlora ett 
barn i cancer. 

Sex föräldrar blev 
intervjuade och fick berätta 
om sina upplevelser av att 
förlora ett barn i cancer.  
 
Rekrytering: Dessa 
föräldrar rekryterades via en 
annan longitudinell studie.  
 
Ålder och kön på barn 
redovisas ej. Föräldrarna i 
studien var mellan 34-43 år. 

Metod: En kvalitativ 
hermeneutisk fenomenologisk 
studie med beskrivande 
ansats. Intervjuer med öppna 
frågor utfördes sex månader 

och två år efter barnets död. 
Studien är en del i en 

longitudinell studie. Etiskt 
granskad. 
Analys: Materialet spelades 
in, transkriberades ordagrant 
och sedan användes en 
strukturell tematisk 
analysmetod. Texterna 

kondenserades till olika 

teman.  

Resultatet visade att en god 
palliativ vård krävs eftersom 
föräldrarna annars kan 
skylla på sig själv för att inte 
vara en bra förälder när de 

ser sitt barn lida. Några 
viktiga teman framkom: 

känsla av att täckas i en våt 
och mörk filt, motstridiga 
känslor, förberedelser inför 
det sista andetaget, fortsatt 
föräldraskap efter döden, 
dela minnen, arbeta igenom 
sorgen och finna nya 

perspektiv i livet. 

Grad I 
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Författare, år 

& land 

Titel Syfte Urval Metod & Analys Resultat Kvalitet 

Cimete. G. & 
Kuguoglu. S. 
 
2006 
 
Turkiet 
 

Grief 
responses of 
Turkish 
families after 

the death of 
their children 

from cancer 
 

Att belysa 
emotionella 
reaktioner, 
erfarenheter, 

hanteringsstrategier 
samt vilket stöd som 

erbjuds för de som 
förlorat sitt barn i 
cancer  

Fem familjer deltog. Fem 
mammor, fem pappor och 
nio syskon till barn som dött 
i cancer. 
 
Rekrytering: Dessa 
familjer rekryterades från 
den onkologiska avdelning 
där deras barn vårdats. De 
fick lämna intresse för 
deltagande i studien. 
 
Barnen var mellan 1,5 - 16 

år vid deras bortgång. Ålder 
på föräldrarna redovisas ej. 

Metod: En kvalitativ metod, 
med semistrukturerade 
individuella 
intervjuer.  Intervjuerna med 

öppna frågor utfördes 8-14 
månader efter barnets död. 

Etiskt granskad. 
Analys: Intervjuerna 
antecknades och spelades in. 
Genom en innehållsanalys 
transkriberades datan, den 

analyserades och delades in i 
kategorier. Endast text som 
särskiljer mammors och 
pappors perspektiv från 
syskonens valdes. 

Resultatet visar på 
föräldrarnas reaktioner i ett 
tidigt och ett senare skede 
efter förlusten av sitt barn. 

Men även 
hanteringsstrategier och 

vilket stöd de får för att 
kunna återgå till en mer 
normal livsstil. 

Grad I 

Decinque. N., 
Monterosso. L., 
Dadd. G., 
Sidhu. R., 

Macpherson. R. 
& Aoun. S. 
 
2006 
 
Australien 

Bereavement 
support for 
families 
following the 

death of a 
child from 
cancer. 

Att undersöka 
erfarenheter och 
behov hos föräldrar 
som fått 

sjukhusbaserat 
efterlevandestöd 
efter döden av sitt 
barn i cancer. 

Nio föräldrar deltog i studien 
varav sex mammor och tre 
pappor till barn som dött i 
cancer. 
 
Rekrytering: Forskarna 
rekryterade föräldrar till 
studien genom att ta 
kontakt via ett sjukhus där 

deras barn hade behandlats 
och dött under januari 1997-

December 1998. Därefter 
fick föräldrarna ge sitt 
medgivande om att delta. 
 
Ålder och kön på de avlidna 
barnen redovisas ej. 
Föräldrarna i studien var 18 

eller äldre. 

Metod: Kvalitativ metod. 
Individuella intervjuer 
genomfördes. Det redovisas 
ej hur långt efter barnets död 

som intervjuerna utfördes. 
Etiskt granskad. 
Analys: Intervjuerna 
spelades in och skrevs ned 
ord för ord. Polkinghorne’s 

analysmetod användes vilket 

innebar att forskarna 
identifierat kärnteman eller 
kategorier från data, som 
visar att individer tolkar sina 
liv genom erfarenhet och att 
innebörden kan därför 
avslöjas i deras berättelser. 

Den här analysen kräver en 
tolkning av berättelser. 

Resultatet visar att 
föräldrarna sörjer på olika 
sätt och använder sig av 
olika hanteringsstrategier i 

sorgeprocessen. En oro för 
syskon till det döda barnet 
uppkom också till följd av 
att de hade satt dem åt 
sidan vid sjukdomstiden. 

Studien visar även olika 

former av stöd och brist på 
stöd från vården och 
samhället. 

Grad I 
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Författare, år 

& land 
Titel Syfte Urval Metod & Analys Resultat Kvalitet 

Denhup’. C. Y. 
 
2017 
 
USA 

A new state of 
being: The 
lived 
Experience of 

parental 
bereavement. 

Var att beskriva 
föräldrarnas levda 
erfarenheter av att 
ha förlorat ett barn i 

cancer. 

Sex föräldrar deltog. Fem 
mammor och en pappa till 
barn som avlidit i cancer. 
 
Rekrytering: Föräldrarna 

ställde frivilligt upp i studien 
efter att en förfrågan om 
deltagande skickats ut.  
 
Barnen var mellan 4-12 år 
när de dog. Ålder på 
föräldrarna redovisas ej. 

Metod: Kvalitativ metod med 
enskilda intervjuer där öppna 
frågor användes. Tre av 
föräldrarna intervjuades där 

de fick välja plats och de 
andra tre intervjuades per 

telefon på grund av de 
geografiska skillnaderna. 
Intervjuerna utfördes ett år 
efter barnets död. Etiskt 
granskad. 
Analys: Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades enligt van 
Manen’s metod. 

Resultaten visar på att 
föräldrarna upplevde att 
livet förändrades helt efter 
barnets bortgång. Det 

jämförs som en tsunami i 
själen men även att 

föräldrarna känns vara 
osynliga för omvärlden. 

Grad I 

Nuss. S. L. 
 
2013 
 
USA 

Redefining 
parenthood - 
surviving the 
death of a 
child. 

Att undersöka hur 
föräldrar till barn 
som dött av en 
cancersjukdom, talar 
om döden. 
 

 

 

 

 

15 familjer med totalt 18 
föräldrar, varav 15 mammor 
och tre pappor. 
 

Rekrytering: Alla föräldrar 
till barn som vårdats på 

Midwestern tertiary center 
erbjöds att delta i studien. 

Barnen skulle ha avlidit inom 
de senaste fem åren. 
 
De avlidna barnen var 
mellan 2år och 10 månader 

-18 år. Föräldrarna var 
mellan 30-51 år. 
 

 

 

Metod: Kvalitativ metod där 
intervjuer med öppna frågor 
genomfördes. 16 av 
föräldrarna intervjuades via 
telefon medan en hölls med 

två av föräldrarna samtidigt 
på forskarens kontor. 
Intervjuerna skedde inom fem 
år sen barnet dött. Etiskt 
granskad.  
Analys: Intervjuerna 

transkriberades och kodades 
tills mättnad av data erhölls. 

För att uthärda den 
sårbarhet som uppstod, 
omdefinierade föräldrarna 
sitt föräldraskap. Resultat 
efter barnets död visade att 

föräldrarna fick erfara (1) 
Berätta historien, (2) Skapa 
mening, (3) Skydda barnets 
minne (4) Definiera det nya 
normala och (5) Lära sig att 

leva med saknaden. 
Studien visade även att 
innan barnets död upplevde 
föräldrarna bland annat att 
de ville skydda barnen mot 
rädsla och markera minnen. 

Grad II 
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Författare, år 

& land 
Titel Syfte Urval Metod & Analys Resultat Kvalitet 

Saiki-Craighill. 
S. 
 
2001a 
 
Japan 

The grieving 
process of 
Japanese 
mothers who 

have lost a 
child to 

cancer, Part I: 
Adjusting to 
life after losing 
a child. 

Att beskriva 
japanska mammors 
erfarenheter av att 
ha förlorat ett barn i 

cancer. 

24 mammor till barn som 
dött i cancer, deltog i 
studien. 
 
Rekrytering: Mammorna 

kontaktades via en 
stödgrupp som bedrivs för 
mammor som har förlorat 
ett barn i cancer det 
föregående året. 
 
De avlidna barnen hade 
vårdats på en pediatrisk 

avdelning i Japan. Ålder på 
mammorna redovisas ej. 

Metod: Kvalitativ metod. De 
individuella intervjuerna 
skedde periodvis under 
stödgruppstiden. Intervjuerna 

utfördes i tre, sex och tolv 
månader efter stödgruppen 

avslutats. Etiskt granskad. 
Analys: Intervjuerna 
spelades in, transkriberades 
och kodades i kategorier och 
underkategorier. 

Resultaten visade att 
mammorna upplevde en 
bedövande känsla som 
följdes av en sörjande 

period som inkluderade 
depression och svårigheter 

att tampas med omvärlden. 
När depressionen avtog 
började deras känslomässiga 
tillstånd ändras och de såg 
positiva aspekter av sina 

erfarenheter samt att de 
kunde kontrollera sin 
situation av att deras 
avlidna barn var ”okej”. 
Vågorna av sorg fortsatte 

men stabiliserades gradvis. 

Grad I 

Vega. P., 
Rivera. M. S. & 
Gonzáles. R. 
 
2014 
 
Chile 

When grief 
turns into 
love: 

Understanding 
the experience 
of parents who 
have revived 
after losing a 

child to 

cancer. 

Att förstå de levda 
erfarenheterna som 
hjälper föräldrarna 

att återhämta sig 
efter att deras barn 
dött i cancer. 

Tre pappor och fem 
mammor deltog. 
 
Rekrytering: Föräldrarna 

ställde upp frivilligt och 
skrev under papper för sitt 
medgivande. 
 
De avlidna barnen var 
mellan 3-8 år och 
föräldrarna i studien var 

mellan 35-47 år. 
 

Metod: Kvalitativ 
fenomenologisk metod. 
Spelade in enskilda intervjuer.  
Intervjuerna skedde 2-6 år 
efter barnets död. Etiskt 
granskad. 
Analys: Resultaten 
transkriberades och 

analyserades. Med 

fenomenologi skapades 
kategorier för att få en 
tydligare bild av de som 
föräldrarna beskrivit.  

Resultaten kommer med tre 
teman där de beskriver 
återhämtning, de beskriver 

mening med livet efter att 
ens barns dött i cancer samt 
om hur deras erfarenheter 
kan hjälpa andra människor 
i samma situation.   

Grad I 
 

 

 


