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För föräldrarna utgör barnets cancer en markant stressor med såväl 
omedelbara som bestående konsekvenser. Cancer är ett samlingsnamn 
över diagnoser som skiljer sig beträffande komplikationsgrad. Syftet 
med studien var att undersöka om sjukdomsrelaterade variabler som 
kan antas variera beroende av diagnos är relaterade till 
barncancerföräldrars psykosociala belastning. Jämförelser gjordes 
mellan föräldrar till barn med komplicerad cancer (tumörer i centrala 
nervsystemet (CNS), skelettumörer, akut myeloisk leukemi) och akut 
lymfatisk leukemi, samt mellan de 4 cancerformerna. Psykosocial 
stress mättes med ett självskattningsformulär över generella och 
sjukdomsspecifika symptom på psykosocial belastning. Resultaten 
visar att för de generella belastningssymptomen verkar barnets cancer, 
oavsett specifik diagnos, vara den faktor som genererar psykosocial 
stress. De sjukdomsspecifika belastningssymptomen var de som 
främst diskriminerade mellan föräldrar till barn med olika diagnoser. 
Föräldrar till barn med CNS tumörer och skelettumörer verkar löpa 
särskild psykosocial risk och därmed i behov av att uppmärksammas 
p.g.a. eventuellt större behov av vårdrelaterat stöd. 
 
 

Stress kan uppkomma av en rad olika faktorer. En av de allra allvarligaste 
stressframkallande faktorerna för föräldrar rör någon form av hot mot det egna barnet. 
Ett barns cancer utgör för de flesta föräldrar en psykologisk och existentiell utmaning 
som kan framkalla höga nivåer av psykosocial stress (Boman, Lindahl & Björk, 2003; 
Sloper, 2000; van Dongen-Melman et al., 1995). Föreliggande studie har i syfte att 
belysa den psykosociala stress som föräldrar till barn med cancer kan uppleva. Särskild 
uppmärksamhet riktas åt medicinska parametrar härledda från barnets diagnos och 
diagnosens påverkan på föräldrars psykosociala belastning.  
 
I uppsatsens inledande del beskrivs medicinska fakta kring barn med cancer (sjukdom 
och behandling) för att ge en förståelse av de omständigheter som präglar ett barn med 
cancer och dess familj. Den inledande delen innefattar även teoretiska antaganden kring 
stress- och krishantering i relation till barncancer. I det teoretiska avsnittet belyses också 
psykologiska aspekter av att vara föräldrar till ett barn som har cancer, med en 
beskrivning av faktiska stressorer och stressreaktioner. Uppsatsens andra del behandlar 
den empiriska studien med frågeställningar, metod, resultat och diskussion.  

C a n c e r  h o s  b a r n: m e d i c i n s k  b a k g r u n d 
 
Begreppet cancer är ett samlingsnamn där mer än hundra sjukdomstillstånd med vissa 
gemensamma faktorer ingår (Enskär, 1999). Cancer hos barn är således en grupp 
sjukdomar som innefattar många olika diagnoser och sjukdomsbilder. Alla 
cancerformer har dock sitt ursprung i en dysfunktion i DNA, den del i cellens 
programmering som kontrollerar cellens tillväxt och reproduktion. Störningen i DNA 
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orsakar en ohämmad celldelning eller rubbning av cellens programmerade livslängd så 
att resultatet blir att alltför många celler lever för länge.  
 
I Sverige insjuknar årligen omkring 300 barn under 18 års ålder i någon form av 
cancersjukdom, och av dessa är det 230 barn som insjuknar före 15 års ålder (Kreuger, 
2000). Medan cancerförekomsten hos vuxna har uppvisat en konstant ökning så är 
incidensen av cancer hos barn i Norden relativt oförändrad (NOPHO, 2006). Tack vare 
en ständigt ökad kunskap om diagnostik och behandling har cancer hos barn under de 
senaste årtiondena uppnått en avsevärt förbättrad prognos, så att idag blir två av tre barn 
botade. Men trots att cancer hos barn är en förhållandevis ovanlig sjukdom och trots en 
ökad precision inom diagnostisering samt förbättrade behandlingsmetoder är 
cancersjukdomar, näst efter olyckor, den vanligaste dödsorsaken hos barn upp till 
femton år i Sverige (Kreuger, 2000).   

Cancerformer  

De cancerformer som är förekommande hos barn kan delas in i två huvudgrupper: 
leukemier och solida tumörer. I Sverige insjuknar årligen 70-90 barn i leukemi, vilket 
gör den till den vanligaste formen av cancer hos barn (NOPHO, 2006). Av samtliga 
cancerformer hos barn står leukemi för 25-30 procent. Av samtliga leukemifall svarar i 
sin tur omkring 90 procent för akut lymfatisk leukemi (ALL). Prognosen för ALL är 
relativt god och ungefär 85 procent av barnen blir friska efter avslutad behandling 
(NOPHO, 2006). En annan mindre förekommande form av leukemi (10 procent av 
samtliga leukemifall) är akut myeloisk leukemi (AML). I jämförelse med ALL, har 
AML diagnosen en sämre överlevnadsprognos och kräver en ofta mer intensiv 
behandling (Arceci, 2002; Colby-Graham & Chordas, 2003). För majoriteten av 
patienter med AML innebär den sämre prognosen ytterligare intensiv kemoterapi, och 
för några blir benmärgstransplantation (BMT) en nödvändighet. Trots intensiv 
behandling och BMT är prognosen ännu relativt låg för AML och ligger 5 år eller 
längre efter avslutad behandling på omkring 60 procent (Lie et al., 2005; NOPHO, 
2006). 
 
Gruppen av solida tumörer består av olika cancerformer klassificerade med 
utgångspunkt från den celltyp som är tumörens ursprung. Av solida tumörer utgör 
tumörer i det centrala nervsystemet (CNS) den vanligaste gruppen (Enskär, 1999). De 
flesta av CNS-tumörerna är lokaliserade i hjärnan, men några finns placerade längs 
ryggmärgen. CNS tumörer hos barn står för 25 procent av alla cancerformer, vilket 
innebär att omkring 60-80 barn drabbas årligen. Symptom, behandling och prognos 
varierar till följd av typ av tumör, var den är lokaliserad och hur elakartad den är 
(Bracken, 1991; Pollack, 1999). Alla CNS tumörer inräknade gav åren 1989-2003 en 
prognos där 75 procent överlever minst 5 år efter avslutad behandling (NOPHO, 2006). 
Behandlingen, det vill säga om tumören gick att operera bort helt eller delvis, om 
strålbehandling och/eller cytostatika användes, inverkar därtill på prognosen. En mindre 
elakartad tumör som är belägen där den inte går att operera bort har en sämre prognos 
än en elakartad tumör som går att avlägsna.  
 
I huvudgruppen solida tumörer ingår också skelettumörer. Skelettumörer karakteriseras 
som en typisk tonårscancersjukdom i och med att den vanligen debuterar när barnet är 
runt åtta-nio år. Det finns huvudsakligen två typer av tumörer som drabbar skelettet hos 
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barn: Osteosarkom och Ewings sarkom. Åren 1999-2003 var överlevnadsprognosen för 
Osteosarkom 62 procent fem år efter avslutad behandling (NOPHO, 2006). För Ewings 
sarkom låg överlevnadsprognosen åren 1993-1997 på 66 procent för barn mellan 0-14 år 
och på 29 procent för barn mellan 15-19 år (Stiller, Bielack, Jundt & Steliarova-
Foucher, 2006). Övriga cancerformer som ingår i solida tumörer är tumörer lokaliserade 
i det sympatiska nervsystemet så kallad neuroblastom, i lymfsystemet (lymfon), i 
muskelvävnad (exempelvis rabdomyosarkom), i näthinnan (retinoblastom), i njurarna 
(exempelvis Wilms’ tumör).  

Utredning och diagnostisering 

När det finns anledning att misstänka någon form av cancer hos ett barn påbörjas en 
utredning för att bemöta misstanken och i nästa steg diagnostisera och få en beskrivning 
av tumören och dess spridning (Enskär, 1999). Ur behandlingssynpunkt är det av största 
vikt att diagnostiseringen utförs på ett så optimalt sätt som möjligt för att kunna anpassa 
behandlingen till det enskilda fallet. De mest förekommande undersökningarna vid 
utredning av barncancer är provtagning (exempelvis blodprov), röntgenundersökning 
(av exempelvis lungor, skelett, CNS) och biopsier. Biopsier, som ofta ingår i 
utredningen av solida tumörer, är en provtagning på levande vävnad via antingen en nål 
eller genom att hela tumören avlägsnas.  
 
Den diagnostiska fasen kan vara olika komplicerad beroende på barnets cancerform. 
Vid ALL är den fördiagnostiska fasen kort och utredningen består av blodprover och 
benmärgsprov. Tumörer i CNS kräver ofta en mer komplicerad utredning och inte sällan 
krävs det operation för att fastställa tumörens spridning och karaktär (elakartad eller 
godartad) (Bracken, 1991). Den fördiagnostiska fasen för barn med CNS tumörer 
inkluderar även en risk för att barnets tumörrelaterade symptom fått felaktiga 
förklaringar initialt, vilket bidrar till att det kan dröja längre tid innan rätt diagnos ställs. 
Vid leukemi (ALL och AML) är den fördiagnostiska fasen mindre komplicerad i och 
med att symptomen lättare kan härledas till cancersjukdomen. När det gäller 
skelettumörer är diagnosen Osteosarkom relativt enkel att fastställa, då en vanlig 
röntgen ofta ger misstanke om tumör och med fortsatta röntgenundersökningar blir ofta 
diagnosen framträdande. Vid Ewings sarkom måste röntgenundersökningar 
kompletteras med provtagningar från tumören.  

Behandling 

Behandling av cancer hos barn är ett område under ständig utveckling och 
behandlingsmetoderna har förändrats mycket under de senaste femtio åren (Kreuger, 
2000). Idag är det vanligast med olika kombinationsbehandlingar, där tre huvudsakliga 
metoder ingår: cytostatika, strålning och kirurgi. Cytostatika (cellgifter) är flera olika 
typer av cellhämmande medicin som verkar genom att hejda tillväxten av celler som 
håller på att föröka sig genom delning (Enskär, 1999). Strålbehandling verkar direkt 
mot tumörområdet genom att högenergistrålning dödar cancerceller. Målet med 
strålbehandling är att minska tumörens storlek och med en allt större noggrannhet har 
denna behandlingsmetod blivit allt effektivare. Generellt så är barn betydligt känsligare 
mot strålning än vuxna och det finns risk för allvarliga komplikationer som kan ge sig 
till känna först många år senare (Moore, 2005; Mulhern, Phipps & White, 2004a). 
Exempel på komplikationer är hämning av skelettutvecklingen, hormonella rubbningar 
och vid bestrålning av CNS, neuropsykologisk påverkan. BMT är en ytterligare 
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behandlingsform. Denna metod innebär att ny benmärg tillförs som tagits från en 
donator (allogen BMT) eller patienten själv innan förbehandling inletts (autolog BMT). 
En ökad infektionskänslighet gör att benmärgstransplanterade barn måste vara mer eller 
mindre isolerade i månader efter transplantationen. Andra mer allvarliga komplikationer 
som kan tillstöta är avstötning av den transplanterade benmärgen eller att det nya 
transplanterade immunförsvaret reagerar mot och angriper barnets vävnader. Samtliga 
tillgängliga behandlingsmetoder har sitt specifika syfte, men det är nästan alltid 
nödvändigt att kombinera metoderna vid behandling av barncancer. Idag utgör 
cytostatikabehandling dock den huvudsakliga behandlingsformen för de olika typerna 
av cancer hos barn (Bracken, 1991). Ofta används cytostatika och/eller strålning före 
operation i försök att minska tumörens storlek eller förhindra dess spridning.  
 
Olika diagnoserna kräver olika behandlingsåtgärder som varierar med hänsyn till 
intensitet, komplikationsrisk och behandlingstid (McGrath, Paton & Huff, 2004; Eiser, 
Eiser, & Greco, 2004a). Den aktiva behandlingen kan vara upp till två-tre år, vilket är 
fallet vid ALL. Andra diagnoser, så som AML, skelettumörer eller CNS tumörer, har 
ofta en försvårad behandling med en mer intensiv medicinering, men som varar under 
en kortare tid.  

Symptom och sena komplikationer av sjukdom och behandling 

I och med sjukdomsdebuten kan cancersjukdomen ge upphov till ett antal olika, mer 
eller mindre besvärande symptom. Smärta är ett vanligt symptom vid cancer (Enskär, 
1999). Andra mer specifika symptom beror på barnets cancerform. För barn med CNS 
tumörer varierar de tumörrelaterade symptomen och symptomen är ofta svårtolkade och 
oklara. Beroende på var CNS tumören är lokaliserad kan barnets tillstånd ha påverkats 
redan före behandling av bland annat huvudvärk, synrubbningar och kramper (Butler & 
Mulhern, 2005; Pollack, 1999). Dessa besvär kan vara bestående. Vanliga symptom vid 
ALL är anemi och infektionskänslighet. För barn med skelettumörer är lokal smärta 
som förvärras framåt kvällen ett vanligt symptom (Enskär, 1999). Barn med Ewing 
sarkom har ofta en längre sjukdomshistoria jämfört med barn med Osteosarkom och de 
kan ha upplevt smärta under många månader utan någon klarhet i vad det beror på.  
 
Dagens behandlingsteknologi som medfört en klart förbättrad överlevnadsprognos är 
inte riskfri i sig. I varje enskilt fall måste behandlingens förväntade effekter vägas mot 
eventuella oönskade biverkningar. Kunskapen om både tidiga biverkningar och 
långsiktiga komplikationer ökar i och med att en allt större grupp barn botas från cancer 
och når vuxen ålder. De sena effekter som uppmärksammas idag kommer dock av 
behandling som är avslutad för ett antal år sedan, och då behandlingsformerna är under 
ständig utveckling kommer också prognosen för de sena effekterna förändras (Enskär, 
1999). Uppmärksammade långsiktiga komplikationer som beror av behandling 
inkluderar neurokognitiva brister, tillväxthämning, nedsatt fertilitet och skador på organ 
(Eiser, 1998; Patenaude & Kupst, 2005). Strålbehandling och vissa cellgifter kan ge 
upphov till cellförändringar, vilka i sin tur på sikt kan leda till att en person som blivit 
botad på nytt insjuknar i cancer. Dessa så kallade sekundära maligniteter kan också 
komma av att barnet har en genetisk benägenhet att utveckla cancer. Utöver den 
problematik som direkta sena effekter kan medföra har studier visat att flertalet sena 
komplikationer har en indirekt påverkan på barnets sociala fungerande (Boman & 
Bodegård, 2000; Eiser, 1998).  



   5 

 
Det har antytts att barn som överlevt av vissa cancerformer är i ökad risk för negativa 
generella följder på hälsan (Hudson et al., 2003). AML, tumörer i CNS, och 
skelettumörer kan exempelvis betraktas som mer komplicerade cancerformer när det 
kommer till intensitet av behandling, oberäkneliga och/eller höga risker för sena 
komplikationer, och/eller sämre överlevnadsprognos (Eiser, Hill & Vance, 2000; 
Moore, 2005; NOPHO, 2006; Patenaude & Kupst, 2005). Barn med CNS tumörer, 
särskilt om de strålbehandlats, har visat sig vara i särskild risk för att utveckla olika sena 
effekter flera år efter avslutad behandling (Anderson, 2003; Barrera, Shaw, Specchley, 
Maunsell & Pogany, 2005; Boman & Bodegård, 2000; Gurney et al., 2003; Hudson et 
al., 2003; Meeske, Katz, Palmer, Burwinkle & Varni, 2004; Patenaude & Kupst, 2005). 
Situationen hos vissa som överlevt tumörer i CNS präglas av sena effekter så som 
nedsatta neurokognitiva funktioner samt kardiovaskulära, funktionella och endokrina 
komplikationer (Anderson, 2003; Gurney et al., 2003; Koch, Kejs, Engholm, Johansen 
& Schmiegelow, 2004; Langeveld, Stam, Grootenhuis, & Last, 2002). Barn med 
skelettumörer är också en grupp i ökad risk för sena följder så som smärta, funktionell 
nedsättning, aktivitetsinskränkning, och psykologiska problem (Brouwer et al., 2006; 
Hudson et al., 2003; Langeveld et al., 2002; Ness et al., 2005; Patenaude & Kupst, 
2005).  

S t r e s s  u r  e t t   i n t e r a k t i o n i s i t i s k t  p e r s p e k t i v 
 
Flertalet studier som studerar föräldrars reaktioner vid barncancer har utgått från teorier 
som behandlar stress, coping och krishantering (Mitchell, Clarke & Sloper, 2006; 
Lindahl Norberg, Lindblad & Boman, 2005; Patterson, Holm & Gurney, 2004; van 
Dongen-Melman, van Zuuren & Verhulst, 1998). Litteraturen visar att den 
interaktionistiska (transaktionella) modellen ofta har tillämpats för att belysa 
barncancerföräldrars psykosociala stress (Grootenhuis & Last, 1997; Sloper, 2000; van 
Dongen-Melman et al., 1995; Wijnberg-Williams, Kamps, Klip & Hoekstra-Weebers, 
2006). Enligt denna modell förstås stress som en dynamisk process där individens 
känslor, tankar, beteenden och fysiologiska reaktioner samspelar med de aktuella 
omständigheterna (Monat & Lazarus, 1991). Själva stressupplevelsen uppstår av en 
obalans i det växelspel som finns mellan omgivningens krav och individens upplevda 
förmåga att bemöta föreliggande krav. Hur påfrestande stressen blir beror av individens 
möjligheter att återfå balans för att kunna hantera de situationella kraven. Individens 
upplevelse och tolkning av situationen är av största vikt, då psykisk och psykosocial 
stress inte ligger i händelsen eller situationen i sig utan i den subjektiva tolkningen av de 
aktuella omständigheterna.   

Stressorer 

Det som framkallar stress och orsakar en stressreaktion benämns stressor och utifrån 
den interaktionistiska modellen på stress följer att det som är avgörande för om ett 
stimulus upplevs som en stressor eller inte är individens tolkning av betydelsen hos det 
specifika stimulit (Monat & Lazarus, 1991). Enligt Monat och Lazarus (1991) kan en 
stressor definieras som ett specifikt inre eller yttre krav som upplevs påfrestande eller 
överskridande individens resurser. Stressorer kan upplevas som mer eller mindre 
hotfulla, vilket ger till följd att de påverkar individen i olika utsträckning. Individer kan 
uppfatta ett specifikt stimulus på skilda sätt, vilket faller avgörande för stressreaktionen. 
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Trots att den subjektiva uppfattningen framhålls som central har individers tolkning av 
vissa stressorer uppvisat likheter. Detta tyder på att stressorns faktiska innehåll och 
innebörd kan ha en generell betydelse för individens stressupplevelse. En händelse som 
har stor inverkan på tillvaron och som av de flesta uppfattas som en stark stressor är till 
exempel förlust av en närstående person.     

Stressorer i samband med barncancer 

Bland det som specifikt karakteriserar situationen vid barncancer är att föräldrarna i och 
med barnets insjuknande ställs inför en ny verklighet. Sjukdomsbeskedet kan bidra till 
att fundamentala känslor av säkerhet försvinner och att en känsla av sårbarhet uppstår. 
Livssituationen kan komma att kontrolleras av barnets cancersjukdom, vilket kan 
medföra att vardagliga rutiner och aktiviteter blir lidande. Från diagnostillfället till den 
efterföljande behandlingen och ihållande rädslan för möjliga sena komplikationer eller 
sekundär cancer, präglas familjens tillvaro av flertalet potentiella stressorer på olika 
områden och som skiljer sig beträffande förutsägbarhet, varaktighet och påverkan 
(Dahlquist, Czyzewski, & Jones, 1996). De kanske mest kraftfulla stressorerna anknyter 
till rädslan för att förlora sitt barn och se sitt barn i smärta och under psykologiskt 
obehag, vilket är psykiskt påfrestande för alla familjemedlemmar. Ytterligare potentiella 
stressorer som kan tillkomma till följd av sjukdom och behandling är av praktisk, 
ekonomisk och social karaktär. De uppstår ofta bland annat i anslutning till det egna 
arbetet, barnets skolgång samt relationer inom och utom familjen.  

Stressymptom vid barncancer 

I studiet av de psykologiska aspekterna av barncancer har barnet av förklarliga skäl 
oftast stått i centrum, men med en ökad förståelse av hur ett barns cancer påverkar hela 
familjen har dock vård och forskning anpassats till att inte enbart fokusera på barnets 
psykosociala behov utan även familjens och särskilt föräldrarnas utsatthet (Boman et al., 
2003; Hoekstra-Weebers, Jaspers, Kamps & Klip, 2001). Ett stimulus som uppfattas 
som en stressor ger upphov till stressymptom i form av känslor, beteenden och 
fysiologiska reaktioner (Monat & Lazarus, 1991). Emotionella reaktioner hos föräldrar 
(symptom på psykosocial belastning) som kommer av ett barns cancer är oro, ångest 
och depression, där känslor av osäkerhet samt hopplöshet är vanligt förekommande 
(Bonner et al., 2006; Grootenhuis & Last, 1997; van Dongen-Melman et al., 1995). En 
tillvaro dominerad av osäkerhet för med sig en upplevelse av rädsla och ångest (van 
Veldhuizen & Last, 1991). Kognitivt kan stressupplevelsen orsaka sömnproblem, 
minnessvårigheter samt koncentrationssvårigheter.  
 
Beskedet att ens barns har drabbats av cancer är en markant stressor med både direkta 
samt bestående psykosociala konsekvenser hos föräldrarna (van Dongen-Melman et al., 
1995; Kazak et al., 1997; Wijnberg-Williams et al, 2006). I en studie av van Dongen-
Melman et al. (1995) påvisades bland annat att ett barns cancersjukdom påverkar 
föräldrarna upp till sju år efter avslutad framgångsrik behandling, och liknande resultat 
har återfunnits i stora svenska studier (Boman et al., 2003; Boman, Viksten, Kogner & 
Samuelsson, 2004). Stressorer behöver dock inte nödvändigtvis vara traumatiska för att 
ha en stark psykologisk inverkan (Monat & Lazarus, 1991). Kronisk stress förknippas 
med orimliga krav, men den kroniska stressen kan också uppkomma från andra 
ihållande förutsättningar, så som hot eller osäkerhet. Vid ett barns cancersjukdom kan 
behandlings- och uppföljningsfasen som följer efter den initiala krisen ses som kroniska 
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eller upprepande/pågående stressorer (Dahlquist et al., 1995). Under behandlingstiden 
kan oförmågan att hantera och förändra de nya omständigheterna leda till känslor av 
hjälplöshet, rädsla, förlust av kontroll, vilket tillsammans kan bidra till en upplevelse av 
att vara otillräcklig som förälder (Brouwer et al., 2006; Grootenhuis & Last, 1997; van 
Dongen-Melman et al., 1995). Det har också visats att depressiva symptom kan 
uppkomma som en reaktion till den kroniska stress som det ofta långvariga 
sjukdomsförloppet för med sig (van Veldhuizen & Last, 1991). Medicinska sena 
komplikationer och hotet om återfall utgör likväl kroniska stressorer, vilka kan ge 
upphov till olika stressymptom flera år efter avslutad behandling (Barakat et al., 1997; 
Peterson & Drotar, 2006).  

Stresshantering 

För att hantera en situation som upplevs stressande eller hotfull kan individen använda 
sig av olika copingstrategier. Trots att coping inte studeras specifikt i föreliggande 
arbete kommer begreppets innebörd att beskrivas, då coping är en betydande komponent 
i stressprocessen. Coping handlar om att hantera stress och beskrivs som en individs 
fortgående ansträngningar att kognitivt eller genom beteende förbättra de negativa 
aspekterna i den påfrestande situationen (Folkman, Lazarus, Gruen, & DeLongis, 1986). 
De negativa aspekterna rör de inre och yttre krav som upplevs som påfrestande eller 
överskridande individens resurser (Monat & Lazarus, 1991). Coping är en betydelsefull 
faktor för stressprocessens gestaltning och de sätt individer hanterar kraven i en 
påfrestande situation påverkar individen emotionellt (Grootenhuis & Last, 1997). Alla 
former av försök att reducera obehaget i den påfrestande situationen anses vara 
copingstrategier, oavsett om de fungerar bra eller dåligt. Specifikt kan coping handla om 
att bemästra, reducera eller kognitivt omvärdera kraven som gör att situationen upplevs 
påfrestande (Folkman et al., 1986).  

Stresshantering vid barncancer 

Givet den viktiga roll som föräldrarna har i att hjälpa barnet i sin psykosociala 
anpassning till sin sjukdom så är föräldrars psykosociala stress och coping av vikt också 
för barnen (Vance & Eiser, 2004; Eiser, 1998). Ett flertal studier har visat att 
föräldrarnas reaktioner och förmåga att hantera sin psykosociala stress inte enbart 
påverkar deras eget välmående utan har även betydelse för barnets förutsättningar att 
psykologiskt anpassa sig till sjukdomen (Eiser, 1998; Goldbeck, 2001; Patterson et al., 
2004; van Dongen-Melman et al., 1995). Studier har indikerat på att föräldrar som 
upplever osäkerhet beträffande behandlingsförfaranden också har barn som är mer 
oroade och att föräldrar med depressiva symptom har barn som rapporterar en sämre 
livskvalitet (Vance & Eiser, 2004). Det stöd som föräldrarna förmedlar är således 
betydande för att barnet ska orka genomgå en krävande behandling (Kreuger, 2000). För 
att kunna upprätthålla en upplevelse av trygghet hos barnet krävs alltså att föräldern 
själv kan hantera den stress som barnets cancersjukdom för med sig. Utöver 
föräldrarnas egna ansträngningar att moderera effekten av stress så är det sociala stödet 
av stor vikt (Lindahl Norberg, Lindblad, & Boman, 2006). Behovet av socialt stöd 
skiljer sig, men den psykosociala omvårdnaden som vårdpersonalen står för har visat sig 
betydande för föräldrarnas förmåga att hantera sin psykosociala stress (Freeman, O`Dell 
& Meola, 2004).  
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Kris och stress 

Ens barns cancerdiagnos kan ge upphov till ett psykiskt kristillstånd, vilket 
kännetecknas av att individens tidigare erfarenheter samt inlärda reaktionsmönster inte 
är tillräckliga för att förstå och psykiskt bemästra den aktuella situationen (Cullberg, 
2003). En individs krisbearbetning innebär likaledes en stresshantering i och med att 
kristillståndet framkallats av en stressor med särskilt stark påverkan. Krisbearbetningen 
beskrivs utifrån en fasmodell bestående av: en chockfas, en reaktionsfas, en 
bearbetningsfas och en nyorienteringsfas. Dessa faser varierar från individ till individ 
beträffande både intensitet och varaktighet. Johan Cullbergs (2003) försök att beskriva 
ett krisförlopp har skapat en medvetenhet om hur människor i kris kan bemötas, och i 
sjukvården har det teoretiska tänkandet inom kristeorin tillämpats för att bättre kunna 
möta föräldrar i kris orsakad av barnets cancersjukdom (Kreuger, 2000).  
 
Vid barnets diagnostisering försätts ofta föräldern i ett chocktillstånd som kan ta sig 
olika uttryck (McGrath et al., 2004). Många föräldrar kan uppleva tvivel, ilska och 
förnekelse inför barnets sjukdom och till följd av en upplevelse av så stark oro och 
ängslan kan vissa föräldrar försättas i ett depressivt tillstånd (Enskär, 1999). Många 
föräldrar beskriver denna första tid av barnets sjukdom som den svåraste samt mest 
betungande fasen under hela sjukdomstiden (Lähteenmäki, Sjöblom, Korhonen & 
Salmi, 2004). Att en diagnos ställs och att behandling kan inledas kan dock av vissa 
upplevas som en lättnad om tiden före präglats av osäkerhet.  
 
Det är av stor vikt att innehållet i den information som vårdpersonalen delger 
föräldrarna bestäms av den fas i sjukdomsförloppet som familjen uppskattas befinna sig 
i. I den initiala krisen reagerar många med starka känslor och i detta skede är föräldern 
mindre mottaglig för detaljerad information om sitt barns sjukdom och mer i behov av 
visad medkänsla och respekt. När föräldrarna har hunnit anpassa sig till barnets 
sjukdom är det dock betydande att de tillåts vara delaktiga i barnets behandling genom 
att i samråd med vårdpersonal ta beslut kring omvårdnadsmål och åtgärder. Bristande 
information från vårdpersonalens sida, gällande exempelvis alternativa 
behandlingsmetoder eller eventuella sena komplikationer, kan resultera i en förhöjd 
stressnivå hos föräldern (Freeman, et al., 2004).  
 

D e n  e m p i r i s k a  s t u d i e n 
 
Även om det finns gemensamma hotfulla sjukdomsrelaterade faktorer som kan 
framkalla psykosocial stress hos föräldrar oberoende av specifik cancerdiagnos, finns 
specifika karakteristika som kan relateras till cancerform och barnets medicinska 
tillstånd (t.ex. variation som rör den diagnostiska fasen, sjukdomskarakteristika i 
relation till behandling, perioden som följer avslutad behandling, och risken för direkta 
och långsiktiga komplikationer, vilket inkluderar återfall och den generella 
överlevnadsprognosen) (Eiser, Greco, Vance, Horne & Glaser, 2004b; Hudson et al., 
2003; NOPHO, 2006; Patenuade & Kupst, 2005). Tillsammans kan sådana 
diagnosrelaterade skillnader antas påverka föräldrarnas sjukdomsrelaterade upplevelse 
(Kazak & Meadows 1989; Peterson & Drotar, 2006). 
 
Eftersom överlevnadsprognosen varierar beroende av cancerform (NOPHO, 2006), kan 
kanske den diagnosrelaterade statistiska prognosen selektivt förutsäga föräldrars 
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upplevelse av cancersjukdomens hotfullhet. Att detta kan vara fallet indikeras i en 
studie av McGrath et al. (2004) där föräldrar till barn med AML uppgav att de kände till 
att AML har en sämre diagnosrelaterad överlevnadsprognos jämfört med ALL. Denna 
kännedom resulterade i ökad ångest och oro hos föräldrar till barn med AML. Å andra 
sidan, antyder van Dongen-Melman et al. (1995) att föräldrars psykosociala belastning 
inte påverkas av sjukdomsrelaterade karakteristika, så som barnets prognos.  
  
Litteraturen visar att studier som avser att identifiera föräldrar i psykosocial risk har fått 
motstridiga resultat. Detta beror troligen på metodologiska olikheter, vilket inkluderar 
skillnader i mätinstrument, urval, och i de specifika variabler som studerats 
(Grootenhuis & Last, 1997). En annan rimlig förklaring är att de flesta studier av 
barncancerföräldrars sjukdomsrelaterade stress har behandlat barn och föräldrar som en 
grupp. En sådana ansats ignorerar, emellertid, det faktum att specifika 
barncancerdiagnoser faktiskt uppvisar skillnader i prognos, skadlighet, behandling och 
risk för sena konsekvenser (Eiser, 1998; Eiser et al., 2004a; Hudson et al., 2003; 
Patenaude & Kupst, 2005; Patterson et al., 2004; Sloper, 2000). Det är följaktligen av 
stor vikt att studier uppmärksammar skillnader mellan diagnoser. Ett sådant 
förhållningssätt ökar möjligheterna till att särskilja effekten av varierande erfarenheter 
som kan följa utav av att ha barn med olika cancerformer. Dock så är studier som tar 
sjukdomsrelaterade variabler i beaktande bristfälliga, och få studier har systematiskt 
undersökt hur olika diagnoser, som skiljer i grad av komplexitet på objektiva 
medicinska tillstånd, påverkar föräldrarna. 
 
En i dagsläget ökad kunskap kring potentiella avgörande faktorer för föräldrars 
psykosociala belastning kan möjliggöra identifikation av föräldrar i särskild psykosocial 
risk, och därmed underlätta utvecklingen av risk-baserade1 strategier för att möta 
föräldrars behov av psykosocialt stöd. För att få kunskap till att möta sådana troligen 
obemötta behov, var syftet med föreliggande studie att undersöka om 
sjukdomsrelaterade variabler som kan antas variera beroende av barnets diagnos (ex. 
prognos och ökad risk för sena komplikationer) specifikt är relaterade till föräldrars 
psykosociala stress till följd av barnets cancersjukdom.  
 
De specifika frågeställningarna var: 

• Skiljer sig föräldrar till barn med komplicerad cancer, baserat på generella 
karakteristika, från föräldrar till barn med akut lymfatisk leukemi med avseende 
på psykosocial belastning? 

  
• Hur inverkar de diagnostiska undergrupperna som representerar kategorin 

komplicerad cancer respektive akut lymfatisk leukemi på föräldrars 
sjukdomsrelaterade stress?  

 

                                                 
1 Risk-baserade strategier arbetar efter en klassificering av föräldrar med utgångspunkt i vilken risk de är i 
för att utveckla psykosociala problem.  
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M e t o d 

Kategorisering av diagnoser 

Kategoriseringen av diagnoser gjordes a priori, utifrån tidigare forskning på betydelsen 
av sjukdomskarakteristika såsom prognos, risk för sena komplikationer, och svårighet i 
att komma fram till korrekt diagnos. Indelningen i kategorier gjordes med tillämpning 
av generella karakteristika för diagnostiska grupper, utan att göra vidare indelningar 
utifrån komplikationsgrad inom diagnosgrupperna.  
 
Kategorin komplicerad cancer innefattade de diagnostiska undergrupperna CNS 
tumörer, AML, och skelettumörer. Föräldrars psykosociala belastning i den gruppen 
jämfördes med föräldrars psyksociala belastning till följd av att ha ett barn med ALL. I 
termer av grad av svårighet, kan ALL diagnosen betraktas som en mer ”okomplicerad” 
diagnos, med tanke på en generellt sett mindre komplicerad och kortare fördiagnostisk 
fas, generella förbestämda risk-baserade behandlingsprotokoll, bra överlevnadsprognos, 
mindre intensiv behandling och ett mindre hot för sena komplikationer (NOPHO, 2006; 
McGrath, Paton & Huff, 2005; Eiser et al., 2004b; Mulhern et al., 2004a).   
 

Undersökningsdeltagare 

Den slutgiltiga studiegruppen bestod av 321 föräldrar (182 mammor; 139 pappor) till 
192 barncancer patienter. Kategorin komplicerad cancer bestod av 144 föräldrar (82 
mammor; 62 pappor) och ALL kategorin av 177 föräldrar (100 mammor; 77 pappor). 
Ett frågeformulär uteslöts på grund av ofullständig data, vilket resulterade i en 
svarsfrekvens på 77 procent. 
 
Föräldrar till barn som hade en känd dålig prognos, det vill säga att barnet skulle avlida 
av sin sjukdom, uteslöts från studien. Uteslutning a priori som baserades på typ av 
sjukdom gjordes dock enbart för pons gliom (en svårartad hjärntumör som är dödlig i 
samtliga fall). Ett ytterligare kriterium för deltagande i studien var att föräldrarna hade 
tillräckliga kunskaper i svenska, för att kunna förstå samt besvara frågeformuläret. 
Personal på avdelningen som varit involverad i barnets behandling stod för 
bedömningen av föräldrarnas språkkunskaper. Föräldrar till barn som genomgick 
palliativ vård och föräldrar som förlorat sitt barn inviterades inte till studien. Därtill 
sattes en övre gräns på 70 månader (5 år och 10 månader) för den tid som gått från 
diagnos till mättillfälle. För att gruppen skulle vara mera homogen inkluderades inte 
föräldrar med sjukdomsförloppet längre tillbaks i tiden än 70 månader.  
 
Tiden som gått från diagnos till mätning varierade mellan 2 veckor till 5 år och 9 
månader, med ett medelvärde på 19 månader (median: 9 månader; st.av.: 20 månader). 
Ålder på barnen vid diagnostillfället varierade från nyfödd till 20 år, med ett medelvärde 
på 7 år och 4 månader (median: 6 månader; st.av.; 5 år). Ytterligare karakteristika hos 
studiegruppen finns presenterat i tabell 1.  
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Tabell 1: Fördelning av föräldrar och barn i enlighet med barnets diagnos, samt 
medelvärden (och standardavvikelser) för barnets ålder vid diagnos och tid från diagnos 
till mättillfället. 
                                                 Barn    Föräldrar 
 
Diagnos 

 
n 

 
% 

Ålder (år) 
vid diagnos 

Tid (månader) 
sedan diagnos 

 

 
n 

 
% 

Akut lymfatisk leukemi 105 55,2 5,8 (4,0) 19,4 (20,4) 177 55,1 
Komplicerad cancer 

a  85  8,9 (5,2) 18,6 (18,8) 144  
Akut myeloisk leukemi 18 9,5 6,8 (5,1) 21,9 (24,5) 31 9,7 
Tumörer  i  CNS 50 26,3 8,1 (4,7) 19,3 (16,7) 84 26,2 
Skelettumörer 17 9,0 13,3 (4,1) 13,4 (16,6) 29 9,0 

a Procentfördelningen avser underdiagnoserna och däri ingår inte kategorin komplicerad 
cancer. 

 
Föräldrarna hade barn i olika behandlingsstadier. 175 föräldrar (55,3%) hade barn i 
aktiv eller underhållsam behandling, medan 125 föräldrar (39,6%) hade barn för vilka 
behandlingen var avslutad. Två föräldrar (0,6%) hade barn som inte genomgått någon 
form av kurativ behandling och fjorton föräldrar (4,4%) hade barn i övriga 
behandlingsfaser. För tre föräldrar saknades uppgifter om barnets behandlingsstadium 
vid mättillfället. Tabell 2 återger fördelningen av föräldrar till barn i olika fas av 
behandling i förhållande till barnets diagnos.  
 
Tabell 2: Fördelningen av föräldrar till barn i olika behandlingsfaser, i enlighet med 

barnets diagnos.   
Aktiv eller 

underhållsam 
behandling 

 
Avslutad 

behandling 

 
Ingen 

behandling 

 
Övriga 

 
Diagnos 

n % n % n % n % 
Akut lymfatisk leukemi 118 67,0 58 33,0 - - - - 
Akut myeloisk leukemi 17 54,9 13 41,9 - - 1 3,2 
Tumörer i CNS 22 26,8 45 56,1 2 2,4 12 14,6 
Skelettumörer 19 65,5 9 31,0 - - 1 3,4 

 

Material 

Ett flerdimensionellt frågeformulär, Parental Psychosocial Distress in Cancer (PPD-C) 
användes för mätning av symptom på psykosocial belastning. PPD-C är ett 
självskattningsformulär utvecklat i syfte att kartlägga den sjukdomsrelaterade stress 
föräldrar till barn med cancer kan uppleva. Mätinstrument konstruerades ursprungligen 
av van Dongen-Melman et al. (1995) och dess teoretiska grund utgörs delvis av Van den 
Bome och Pruyns stressmodell, vilken ger en översikt över de psykosocialt fungerande 
områdena som påverkas negativt av stress (van den Bome & Pruyn, 1985, refererat i 
van Dongen-Melman et al., 1995). Enligt stressmodellen uppfattas en situation som en 
stressor om den frambringar något eller några av följande känslor: osäkerhet, förlorad 
kontroll, ett hot mot självkänslan, negativa känslor. Osäkerhet definieras som ett 
upplevt behov av information angående för individen betydande områden. Enligt 
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stressmodellen förstås förlorad kontroll som en oförmåga att hantera eller påverka 
händelser och upplevelsen av förlorad kontroll kan uppkomma på olika områden. 
Negativa känslor står i detta sammanhang för alla de andra känslor som individen 
uppfattar som obehagliga. Ensamhet, depression och rädsla är exempel på sådana. 
 
Instrumentet består av elva delskalor, vilka är fördelade över fyra övergripande teman: 
osäkerhet, förlust av kontroll, bristande självkänsla samt negativa känslor (Tabell 3). 
De tre delskalor som behandlar ångest, depression samt fysiskt och psykiskt obehag har 
utarbetats och anpassats utifrån redan etablerade skalor (State-Trait Anxiety Inventory, 
Self-Rating Depression Scale och Rotterdam Symptom Checklist). Övriga åtta skalor 
bygger på ovan beskrivna teoretiska grund och resultat från tidigare forskning samt 
djupintervjuer med föräldrar till barn med cancer. Dessa skalor är mer 
sjukdomsspecifika, vilket innebär att de är utformade särskilt för populationen föräldrar 
till barn med cancer.  För bruk under svenska förhållanden finns ett översatt samt 
anpassat frågeformulär (Boman & Engelse, 1999). Den svenska versionen består av 125 
item, vilka besvaras med bundna svarsalternativ i form av 2-, 3-, eller 4-gradiga 
likertskalor (Tabell 3). 
 
Tabell 3. Mätinstrumentets huvudfaktorer samt delskalors svarsformat, item-innehåll, 
beskaffenhet samt reliabilitet. 

a Förkortningar: G= generell, SR= sjukdomsrelaterad 
b Delskalan ingår inte i huvudvariabeln förlust av kontroll. 
 

Procedur 
Data har samlats in mellan oktober 2000 och april 2003 i samband med en större 
pågående studie med syftet att kartlägga och systematiskt studera föräldrars 
sjukdomsrelaterade psykosociala belastning (Boman et al., 2003; Boman et al., 2004). 
Undersökningsdeltagarna rekryterades vid barncanceravdelningen och mottagningen på 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska sjukhuset, samt den barnmedicinska 
avdelningen vid Linköpings Universitetssjukhus. Rekryteringen ägde rum i samband 

Huvudfaktorer och delskalor Svarskategorier 
(Likertskala) 

Antal 
item 

Sjukdoms-
relaterad eller 

generell 
a 

Cronbach`s 
Alfa 

I. Osäkerhet 4-gradig 21 SR ,94 
II. Förlust av kontroll     ,86 

- personligt fungerande  2-gradig 10 SR ,79 
- patienten 2-gradig 9 SR ,77 
- syskonb 2-gradig 10 SR ,83 

III. Bristande självkänsla  3-gradig 4 G ,74 
IV. Negativa känslor    ,97 

- Ångest 4-gradig 17 G ,95 
- Sjukdomsrelaterad rädsla 4-gradig 11 SR ,90 
- Ensamhet 4-gradig 8 SR ,90 
- Sömnsvårigheter 2-gradig 5 SR ,75 
- Depression 4-gradig 10 G ,87 
- Fysiskt/Psykologiskt obehag 4-gradig 20 G ,94 
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med behandling, regelbundna kontroller samt uppföljningar. Föräldrarna tillfrågades 
och informerades om studien personligen av vårdpersonal eller via telefon. Efter den 
muntliga informationen fick föräldrarna ett introduktionsbrev som inkluderade skriftlig 
information kring studien samt frågeformuläret. De föräldrar som vid första 
tillfrågningstillfället inte uppgett om de ville delta kontaktades en andra gång om 
deltagande efter att de fått tillgång till den skriftliga informationen samt 
frågeformuläret. Denna kontakt togs av en medarbetare i studien. Båda föräldrarna fick 
ett frågeformulär tillsammans med ett frankerat svarskuvert. I formulärets anvisningar 
uppmanades föräldern att besvara frågorna individuellt, utan att konsultera med 
varandra.  

Databearbetning  
Föräldrarnas psykosociala belastning beräknades genom att för varje förälder summera 
svaren för varje delskala och sedan dividera med antal besvarade frågor på aktuell skala. 
Varje individ erhöll sålunda ett medelvärde för samtliga av de 11 delskalorna. Individer 
med ett större internt bortfall än 25 procent för en specifik delskala innefattades inte i 
analyser av denna delskala. Med avseende på osäkerhetsskalan, som omfattar flertalet 
frågor som karakteriserar barncancerföräldrars situation, gjordes ytterligare analyser. 
Denna delskala består av 21 item som relaterar till skilda situationer inom vilka 
osäkerhet kan uppkomma. För att belysa betydelsen av sjukdomsvariabler i enlighet 
med studiesyftet, analyserades separat de item som berör sjukdomsspecifika 
karakteristika (exempelvis prognos, behandlingsintensitet, risk för sena komplikationer, 
svårighet i att nå fram till korrekt diagnos) (item: 2, 3, 4, 5, 7,12, 17). Därtill gjordes en 
ytterligare analys av de item som särskilt handlar om osäkerhet med avseende på sena 
effekter av sjukdom och behandling (item: 4, 5, 7, 12, 17). De två ytterligare analyserna 
medförde att föräldrarnas psykosociala belastning mättes med hjälp av 13 
belastningssymptom (11 delskalor; 2 specifika osäkerhetsmått). Delskalan förlust av 
kontroll i relation till patientens syskon har tidigare visat låg faktorladdning och svag 
korrelation med det totala måttet på förlust av kontroll (van Dongen-Melman, 1995) och 
inkluderades därför inte i beräkningar av instrumentets reliabilitet.  
 
De bakgrundsvariabler, vilka kunde antas påverka jämförelserna av psykosocial 
belastning mellan föräldrar till barn med komplicerad cancer och ALL samt jämförelser 
mellan föräldrar till barn i de fyra olika diagnostiska grupperna, kontrollerades för. 
Dessa variabler var barnets behandlingsstadium vid mättillfället, barnets ålder vid 
diagnos, och tid som gått från diagnostillfälle till mätning. För att kontrollera för 
bakgrundsvariablerna gjordes separata ANOVA-analyser med vardera belastnings-
symptom som utfallsvariabel och specifik bakgrundsvariabel som kovariat. För att se 
hur föräldrarna till barn med olika cancerformer förhöll sig till bakgrundsvariablerna 
gjordes också jämförelser mellan föräldrar i de båda kategorierna samt i de fyra 
diagnostiska grupperna. Föräldrar till barn med komplicerad cancer jämfördes med 
föräldrar till barn med ALL med hjälp av oberoende t-test och icke-parametriska Mann-
Whitney U test. I analyser över hur de fyra diagnostiska undergrupperna förhöll sig till 
bakgrundsvariabler användes ANOVA och icke-parametriska Kruskal-Wallis test.  
 
Två av de diagnostiska grupperna skiljer sig särskilt beträffande behandlingslängd. 
Behandlingen för ALL varar vanligen 2,5 år medan patienter med CNS tumörer kan 
avsluta sin behandling inom första månaden (månaderna). Med avseende på detta 



   14 

gjordes ytterligare beräkningar som enbart inkluderade föräldrar till barn med avslutad 
behandling. Alfanivån sattes till ,05 för alla analyser. För att uppmärksamma eventuella 
kliniskt viktiga diagnosrelaterade skillnader som kan vara av intresse för framtida 
studier kommer också tendenser för gruppskillnader att registreras. Detta gjordes i 
överensstämmelse med studiens explorativa ansats (Kazdin, 1992).  
 

R e s u l t a t 

Bakgrundsvariabler 

Initiala analyser av bakgrundsvariabler visade att föräldrar till barn med komplicerad 
cancer inte skilde sig från föräldrar till barn med ALL med avseende på tid från diagnos 
till mättillfälle [t314=,344; p=,731]. De två kategorierna skilde sig dock vad gäller 
barnets ålder vid diagnos [t313= -5,810; p<,000]. Mann Whitney U test visade därtill att 
föräldrar i de två kategorierna skilde sig beträffande den behandling deras barn fick när 
mätningen skedde [p=,003].   
 
De fyra diagnostiska grupperna skilde sig inte beträffande tid som förflutit från 
insjuknande till mätning [F(3,312)=1,040; p=,375]. Dock skilde dem sig angående 
barnets ålder vid diagnos [F(3,311)=26,342; p<,000]. Uppföljande post-hoc test med 
Bonferroni-korrektion visade att barn med skelettumörer var äldre vid diagnostillfället 
än barn i övriga diagnosgrupper. Därtill var barn med ALL yngre vid diagnos jämfört 
med barn med CNS tumörer. Kruskal Wallis test visade därtill på att de diagnostiska 
grupperna skilde sig beträffande vilken behandling barnet var i vid mättillfället 
[p<,000].   

Psykosocial belastning hos föräldrar - komplicerad cancer och ALL 

Figur 1 ger fördelningen av medelvärdena för de olika indikatorerna på psykosocial 
belastning. För skattad sjukdomsrelaterad rädsla fanns en signifikant skillnad mellan 
medelvärdet för föräldrar till barn med komplicerad cancer och medelvärdet för 
föräldrar till barn med ALL [t316=-2,632; p=,009].  Föräldrar till barn med cancer av 
komplicerad karaktär upplevde mer sjukdomsrelaterad rädsla jämfört med föräldrar 
tillhörande den okomplicerade ALL-kategorin. Föräldrar till barn med komplicerad 
cancer skilde sig inte från föräldrar till barn med ALL när specifik osäkerhet 
undersöktes genom att använda den avgränsade skalan som särskilt belyste 
sjukdomsrelaterad osäkerhet [t312=-,992; p=,322]. När de två kategorierna jämfördes på 
specifik osäkerhet som berörde föräldrars osäkerhet inför sena effekter fanns dock en 
tendens [t311=-1,873; p=,062]. I fallet av specifik osäkerhet för sena komplikationer 
skattade föräldrar till barn med komplicerad cancer sin osäkerhet högre jämfört med 
föräldrar till barn med ALL.    
 
Inga skillnader fanns för de resterande utfallsvariablerna, dock var medelpoängen hos 
föräldrar till barn med komplicerad cancer högre på samtliga mått av psykosocial 
belastning, med undantag för ensamhet och förlust av kontroll med avseende på 
patientens syskon.   
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Förlust av kontroll - patienten*

Förlust av kontroll - personligt fungerande*
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Komplicerad cancer

Akut lymfatisk leukemi

 
* Delskalan har två svarskategorier. ** Delskalan har tre svarskategorier. 
Figur 1. De två kategoriernas medelvärden för respektive mått på psykosocial 
belastning. 
 
Den observerade gruppskillnaden i föräldrars skattade sjukdomsrelaterade rädsla 
kvarstod när bakgrundsvariablerna kontrollerades för. Tendensen till att föräldrar till 
barn med komplicerad cancer upplevde mer specifik osäkerhet som berör sena effekter 
jämfört med föräldrar till barn med ALL fanns kvar när barnets ålder vid diagnos och 
behandlingsstadium kontrollerades för. När tid från diagnos till mätning kontrollerades 
för blev tendensen signifikant (p=,048). När barnets ålder kontrollerades för uppvisades 
en tendens till att föräldrar till barn med komplicerad cancer upplevde fler depressiva 
symptom jämfört med föräldrar till barn med ALL (p=,089). Föräldrar till barn med 
komplicerad cancer uppvisade också högre nivåer av depressiva symptom när barnets 
behandlingsstadium kontrollerades för (p=,006).  
 
Tabell 4: Medelvärden (och standardavvikelser) och p-värden för de olika variablerna. 

Akut lymfatisk leukemi Komplicerad cancer  Psykosociala  
belastningssymptom n  n  pa 
Osäkerhet 58 2,83 (,62) 66 2,83 (,71) ,592 
Förlust av kontroll - personlig 57 1,28 (,27) 67 1,42 (,27) ,005 
Förlust av kontroll - patienten 57 1,28 (,29) 68 1,41 (,29) ,021 
Förlust av kontroll - syskon 51 1,39 (,31) 63 1,36 (,29) ,664 
Bristande självkänsla 58 1,70 (,50) 68 1,82 (,52) ,171 
Ångest 58 2,20 (,67) 68 2,41 (,61) ,071 
Sjukdomsrelaterad rädsla 58 1,89 (,54) 68 2,13 (,63) ,025 
Ensamhet 58 2,21 (,67) 68 2,11 (,66) ,432 
Sömnsvårigheter  58 1,38 (,36) 68 1,45 (,33) ,273 
Depression 58 1,91 (,53) 68 2,13 (,60) ,030 
Fysiskt/Psykologiskt obehag 58 1,59 (,56) 68 1,75 (,57) ,111 
Osäkerhet- sjukdomsrelaterad  58 3,20 (,57) 65 3,29 (,72) ,461 
Osäkerhet- seneffekts-relaterad  58 3,15 (,60) 64 3,34 (,70) ,115 
a 2-svansade oberoende t-test. 
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Efterföljande jämförelser av enbart de föräldrar vars barn hade avslutad behandling, 
visade att föräldrar till barn med komplicerad cancer visade signifikant högre 
medelvärden för förlust av kontroll med avseende på personligt fungerande och med 
avseende på patienten, för sjukdomsrelaterad rädsla och depressiva symptom (tabell 4). 
Därtill fanns en tendens till att föräldrar med barn med komplicerad cancer upplevde 
mer ångest jämfört med föräldrar till barn med ALL [t124= -1,820; p=,071].  

Belastningssymptom i de diagnostiska grupperna 

När de fyra diagnostiska grupperna jämfördes separat (tabell 5), fanns en huvudeffekt 
av barnets diagnos för fyra av de tretton utfallsvariablerna; sjukdomsrelaterad rädsla [F 
(3,314)=4,059; p=,007], generell osäkerhet [F(3,313)=2,948; p=,033], specifik 
sjukdomsrelaterad osäkerhet [F(3,310)=3.445; p=.017], och specifik osäkerhet som 
särskilt berör sena effekter av sjukdom och behandling [F(3,309)=3,896; p=,009]. 
Efterföljande post-hoc test (Bonferroni) för sjukdomsrelaterad rädsla, visade att 
föräldrar till barn med CNS tumörer hade högre rädsla jämfört med föräldrar till barn 
med ALL. Huvudeffekten för generell osäkerhet förklarades av att föräldrar till barn 
med CNS tumörer och skelettumörer hade högre generell osäkerhet än föräldrar till barn 
med leukemi (både ALL och AML). Post-hoc tester visade att huvudeffekterna för 
specifik sjukdomsrelaterad osäkerhet och specifik osäkerhet för sena effekter kunde 
härledas till att föräldrar till barn med skelettumörer hade högre skattade medelvärden 
på de två måtten på specifik osäkerhet än föräldrar till barn med AML.  
 
Skillnaderna mellan de diagnostiska grupperna kvarstod när ålder vid diagnos, 
behandling vid mättillfället, och tid som förflutit från diagnos till mätning 
kontrollerades för. 
 
Tabell 5: Medelvärden (och standardavvikelser) samt p-värden för analyser av 
huvudeffekt när föräldrar i de fyra diagnostiska grupperna jämfördes på de olika 
belastningssymptomen. 
Psykosociala 
belastningssymptom 
 

Akut 
lymfatisk 
leukemi 

Akut 
myeloisk 
leukemi 

Tumörer  
i CNS 

Skelet-
tumörer 

p 

Generell osäkerhet 2,86 (,64) 2,65 (,67) 2,99 (,71) 3,09 (,64) ,033 
Osäkerhet-sjukdomsrelaterad 3,22 (,65) 3,01 (,62) 3,32 (,71) 3,53 (,57) ,017 
Osäkerhet-seneffekts-relaterad 3,19 (,66) 3,06 (,63) 3,36 (,68) 3,55 (,54) ,009 
Förlust av kontroll - personlig 1,43 (,29) 1,52 (,27) 1,49 (,28) 1,49 (,25) ,341 
Förlust av kontroll - patienten 1,46 (,29) 1,49 (,27) 1,46 (,30) 1,56 (,23) ,342 
Förlust av kontroll - syskon 1,40 (,29) 1,41 (,32) 1,36 (,28) 1,33 (,28) ,681 
Bristande självkänsla 1,79 (,51) 1,94 (,59) 1,85 (,51) 1,94 (,49) ,348 
Ångest 2,53 (,71) 2,65 (,72) 2,58 (,63) 2,77 (,70) ,340 
Sjukdomsrelaterad rädsla 1,99 (,59) 1,95 (,57) 2,24 (,65) 2,23 (,74) ,007 
Ensamhet 2,00 (,73) 2,05 (,65) 1,93 (,58) 2,00 (,57) ,806 
Sömnsvårigheter 1,50 (,35) 1,54 (,33) 1,50 (,33) 1,54 (,30) ,866 
Depression 2,14 (,61) 2,37 (,57) 2,20 (,64) 2,28 (,48) ,235 
Fysiskt/Psykologiskt obehag 1,73 (,61) 1,83 (,51) 1,78 (,60) 1,77 (,38) ,826 
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D i s k u s s i o n 
 
Föreliggande studie var utformad för att undersöka om sjukdomsrelaterade variabler 
som kan antas variera beroende av barnets diagnos verkar avgörande för föräldrarnas 
psykosociala stress till följd av ett barns cancer. Studien ger information om 
sjukdomskarakteristikas påverkan på generella och sjukdomsspecifika symptom på 
psykosocial belastning. På de tretton utfallsvariablerna framkom en skillnad i föräldrars 
sjukdomsrelaterade rädsla, där föräldrar till barn med komplicerad cancer upplevde mer 
psykosocial belastning jämfört med föräldrar till barn med ALL. Därtill fanns en 
tendens till att föräldrar till barn med komplicerad cancer upplevde mer specifik 
seneffekts-relaterad osäkerhet jämfört med föräldrar till barn med ALL. När barnets 
ålder vid diagnos samt barnets behandlingsstadium kontrollerades för åtskilde sig även 
föräldrar till barn med komplicerad cancer från föräldrar till barn med ALL, genom att 
de hade mera av depressiva symptom. Då enbart föräldrar till barn med avslutad 
behandling togs i beaktande visade det sig att föräldrar till barn med komplicerad cancer 
upplevde mer ångest (tendens), sjukdomsrelaterad rädsla, depressiva symptom, förlust 
av kontroll med avseende på personligt fungerande samt patienten jämfört med föräldrar 
till barn med ALL. Efterföljande jämförelser mellan föräldrar till barn i de olika 
diagnostiska grupperna, visade att barnets diagnos var förknippad med fyra symptom på 
psykosocial belastning (sjukdomsrelaterad rädsla, generell osäkerhet, specifik 
sjukdomsrelaterad osäkerhet och specifik seneffekts-relaterad osäkerhet). För dessa 
symptom hade föräldrar till barn med CNS tumörer och skelettumörer högre 
psykosocial belastning jämfört med de övriga diagnostiska grupperna.   
 
Resultaten i föreliggande studie kontrasterar delvis mot utfallet i en holländsk studie av 
van Dongen-Melman et al. (1995) att olika symptom på föräldrars psykosociala 
belastning inte påverkas av sjukdomen (diagnosen) i sig eller av behandling såsom 
prognos, återfall, längd på eller intensitet av behandling. Olikheterna i resultat kan dels 
förklaras av föreliggandes studies inkludering samt kategorisering av diagnoser som 
särskilt syftade till att belysa betydelsen av sjukdoms- och behandlingsrelaterade 
faktorer. Den holländska studien inkluderade föräldrar till barn med leukemi (n=61), 
Non-Hodgkin lymfom (n=5) och Rhabdomyosarkom (n=4). Tillsammans med små 
grupper för vissa ingående diagnoser i den holländska studien, gör överrepresentationen 
av föräldrar till barn med leukemi (87 %) deras studie mindre effektiv i att finna hur och 
om medicinska variabler hos barnet påverkar föräldrars psykosociala belastning. 
Förutom att andra diagnoser har innefattats, har föreliggande studie därtill gjort en 
kategorisering av cancerformer. Trots att risk och stadieindelning2 inte togs i beaktande, 
verkar kategoriseringen ha bidragit till upptäckten av att medicinska variabler hos 
barnet reflekteras i hur föräldrarna reagerar för vissa symptom på psykosocial 
belastning.  
 
Det är rimligt att anta att föräldrar är informerade och medvetna om en del 
sjukdomskarakteristika rörande barnets cancerform, vilket gör viss typ av oro mer 
befogad – något som stöds av föreliggande studie. De olika delskalorna i 
frågeformuläret beskriver särskilda belastningssymptom som kan uppstå hos föräldrar 
till barn med cancer och vissa av dessa symptom kan tänkas vara känsligare för den 
                                                 
2 De olika cancerformerna har olika klassificeringssystem i vilka barnen delas in i utifrån sjukdomens 
svårighetsgrad. 
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information föräldrarna har till hands, vilket i sin tur kan bidra till att barnets specifika 
diagnos får en ökad betydelse för dessa belastningssymptom.  
 
Stressymptom hos barncancerföräldrar i form av negativa känslor är vanliga, inte minst 
under de första faserna av en sådan kris som ett barns cancer kan utlösa. För föräldrar 
till barn med cancer kan dessa symptom uppstå under olika skeden i sjukdomsförloppet; 
vid barnets insjuknande, under behandling, vid återfall eller vid olika allvarliga sena 
komplikationer. Ett specifikt symptom på stress inom de negativa känslorna är den 
sjukdomsrelaterade rädslan. Detta belastningssymptom rör en oro för medicinska och 
psykologiska problem som barnet kan drabbas av i framtiden. Föräldrar till barn med 
komplicerad cancer upplevde mer sjukdomsrelaterad rädsla jämfört med föräldrar till 
barn med ALL. I efterföljande analyser av sjukdomsrelaterad rädsla, framkom att 
föräldrar till barn med diagnosen CNS tumörer skattade sin rädsla högre jämfört med 
föräldrar till barn med ALL. Den sjukdomsrelaterade rädsloskalan behandlar mycket 
sjukdomsspecifika item, vilka i sin tur ger sjukdomskarakteristika ett större inflytande 
på denna belastningsvariabel. Ett annat karakteristikum för denna delskala är dess fokus 
på sena effekter av sjukdom och behandling. Det är dokumenterat att barn som överlevt 
från tumörer i CNS är i särskild risk för att utveckla sena komplikationer som kommer 
av tumör och behandling (Anderson, 2003; Barrera et al., 2005; Boman & Bodegård, 
2000; Gurney et al., 2003; Hudson et al., 2003; Meeske et al., 2004; Patenaude & 
Kupst, 2005). Denna verklighet utgör en psykologisk belastning för föräldrarna som kan 
vara i många år efter avslutad behandling. Resultaten pekar på att flertalet frågor i den 
sjukdomsrelaterade rädsloskalan lyckas fånga upp och beskriva de orosmoment som 
finns hos föräldrar till barn med CNS tumörer. Att föräldrar till barn med eller som har 
haft diagnosen CNS tumörer verkligen är i risk för att uppleva en stark 
sjukdomsrelaterad rädsla korresponderar med en studie av Eiser et al. (2004)a, som visar 
att föräldrar till barn som överlevt CNS tumörer rapporterar en större oro för barnets 
framtid jämfört med föräldrar till barn som överlevt ALL.  
 
Resultaten (medelvärdena för föräldrar i olika diagnosgrupper) indikerar därtill på att 
föräldrar till barn med skelettumörer mycket sannolikt bidragit till att det fanns en 
skillnad för sjukdomsrelaterad rädsla, när föräldrar till barn med komplicerad cancer 
jämfördes med föräldrar till barn med ALL. Såsom för barn som överlevt CNS tumörer, 
är barn som överlevt skelettumörer betraktade som en grupp i risk för sena 
konsekvenser av sjukdom och behandling (Brouwer et al., 2006; Hudson et al., 2003; 
Patenaude & Kupst, 2005) och de är särskilt sårbara för att få fysiska begränsningar som 
kan medföra inskränkningar av olika slag (Ness et al., 2005). Denna realitet kan i sin tur 
avspegla sig i föräldrarnas reaktioner, vilket föreliggande studies resultat indikerar på. 
Detta vore också i linje med andra studier, som pekar på att funktionell nedsättning hos 
barnet är en variabel som predicerar psykosociala problem hos föräldrarna (Manne et 
al., 1995; van Dongen-Melman et al., 1995). I en studie av Koopman et al. (2005) 
antydde föräldrar till barn med skelettumörer att deras barn uttryckte mindre positiva 
känslor och hade mer svårigheter med skolaktiviteter jämfört med friska kamrater till 
barnen. Båda dessa områden täcks av i den sjukdomsrelaterade rädsloskalan, vilket kan 
ha bidragit till föräldrarnas skattade nivå av sjukdomsrelaterad rädsla.  
 
Föräldrar till barn med AML och ALL uppvisade i denna studie liknande profiler för 
den sjukdomsrelaterade rädslan. Denna upptäckt är i linje med tidigare resultat, som 
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indikerar på att föräldrars osäkerhet inför behandlingspåföljder inte skiljer sig för dessa 
diagnostiska grupper (McGrath et al., 2004). Sammantaget indikerar resultaten för 
föräldrars skattade sjukdomsrelaterade rädsla att föräldrar till barn med diagnoser som 
är förknippade med en ökad risk för medicinska sena komplikationer är särskilt sårbara 
för psykosocial belastning mätt i sjukdomsrelaterad rädsla. Detta antagande stöds av en 
studie av van Dongen-Melman et al. (1995).   
 
Föräldrar till barn i båda kategorier (dvs. både komplicerad cancer och ALL) upplevde 
hög osäkerhet, vilket har visat sig karakterisera föräldrar generellt i studier där olika 
diagnosgrupper har studerats tillsammans (Boman et al., 2004). Osäkerhet kan ses som 
en psykologisk stressreaktion och ett uttryck för det tillstånd av chock många föräldrar 
försätts i efter sjukdomsbeskedet. Föräldrarnas osäkerhet speglar också ett behov av 
information om hur man ska handskas med de faktiska omständigheterna. För att ha 
möjlighet att förutse och påverka framtida händelser finns en strävan att uppleva så lite 
osäkerhet som möjligt. Denna strävan medför att människor vid en upplevelse av 
osäkerhet vill ha tillgång till information. Föreliggande studie visar att föräldrar till barn 
i alla diagnostiska grupper uttrycker en stark eller mycket stark vilja att veta mer om de 
21 sjukdomsrelaterade områden som den generella osäkerhetsskalan innefattar. De höga 
medelvärdena av generell/ospecifik osäkerhet indikerar att några av påståendena i den 
generella osäkerhetsskalan är förknippade med cancersjukdomens hotfulla karaktär som 
påverkar alla föräldrar till barn med cancer, oavsett diagnostyp. Den ofta långa 
behandlingstiden som föräldrar till barn med ALL genomgår (McGrath et al., 2004) kan 
också ha bidragit till osäkerhet, med följden att inga gruppskillnader erhölls i denna 
studie där proportionen av föräldrar till barn i behandling var mindre i den komplicerade 
kategorin än i ALL gruppen. Dock förändrades bilden när specifik osäkerhet 
betraktades. Resultaten för specifik osäkerhet pekar på att föräldrar till barn med 
komplicerad cancer är särskilt sårbara för osäkerhet som berör höga och/eller 
oförutsägbara risker för sena komplikationer i framtiden. En sådan tolkning 
överensstämmer också med en översiktsartikel av Petersons och Drotar (2006) och en 
studie av Eiser et al. (2004)a.  
 
Efterföljande analyser av upplevelsen av osäkerhet hos föräldrar till barn i de olika 
diagnostiska grupperna visade dock ett mönster av att också ospecifik/generell 
osäkerhet är relaterad till sjukdomskarakteristika; föräldrar till barn med CNS tumörer 
och skelettumörer rapporterade högre nivåer av osäkerhet jämfört med föräldrar till barn 
med leukemi (dvs. båda ALL och AML). Analyser av specifik sjukdomsrelaterad och 
seneffekts-relaterad osäkerhet utskiljde föräldrar till barn med skelettumör som en grupp 
i risk för ökad osäkerhet, tillsammans med föräldrar till barn med CNS tumörer. I linje 
med föreliggande studie indikerar tidigare forskning om barn med traumatisk 
hjärnskada (Taylor et al., 2001) att konsekvenser relaterade till neurobeteendemässig 
funktion hos barnet, vilket barn med CNS tumörer är i ökad risk för att utveckla 
(Anderson, 2003; Mulhern, Merchant, Gajjar, Reddick, & Kun, 2004b), kan predicera 
psykosocial belastning hos föräldrarna.   
 
Föreliggande studie gav inget beträffande den generella diagnosrelaterade prognosens 
betydelse som ett potentiellt psykosocialt belastande hot; föräldrar till barn med AML 
visade inte högre psykosocial belastning jämfört med föräldrar till barn med ALL. Detta 
verkar dock vara i enlighet med tidigare studier (Boman et al., 2003; van Dongen-
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Melman et al., 1995). Å andra sidan, menar McGrath et al. (2004) att föräldrar till barn 
med AML verkligen upplever högre nivåer av psykosocial belastning till följd av en 
sämre prognos än ALL diagnosen, något som inte stöds av föreliggande studie. 
 
Totalt sett, och särskilt när det sammansatta måttet av flera belastningssymptom 
betraktas tillsammans, visade föräldrar till barn med komplicerad cancer jämförbara 
nivåer av psykosocial belastning med föräldrar till barn med ALL. De 
belastningssymptom som var särskilt sjukdomsspecifika var de som diskriminerade 
mellan föräldrar till barn med olika diagnoser. Det använda frågeformuläret (PPD-C) 
innefattar båda sjukdomsspecifika och generella skalor, vilka mäter generella 
psykosociala symptom som inte enbart är karakteristiska för barncancerföräldrar. Bland 
de generella belastningssymptomen var det enbart för depressiva symptom som det 
fanns skillnader (tillsammans med en tendens för ångest) mellan föräldrar i de olika 
kategorierna eller de diagnostiska grupperna. Detta resultat antyder att för vissa 
generella mått på psykosocial belastning är den blotta cancerdiagnosen, oavsett 
objektiva karakteristika för den specifika cancerformen, en faktor som genererar 
psykosocial stress hos föräldrar till barn med cancer. Å andra sidan säger oss denna 
observation något som har diskuterats tidigare (van Dongen-Melman et al., 1995), om 
att sjukdomsspecifika mått måste inkluderas för att på ett reliabelt sätt kunna utvärdera 
och beskriva föräldrars psykosociala stress vid barncancer.   
 
I linje med den interaktionistiska modellen på stress indikerar föreliggande studie att 
individens upplevelse av de faktiska omständigheterna är av vikt för stressprocessens 
gestaltning. De faktiska omständigheterna skiljer sig mellan cancerformer och för de 
mer sjukdomsspecifika belastningssymptomen verkar cancerns hotfulla karaktär, om 
den är av komplicerad art eller inte, ha betydelse för föräldrarnas reaktioner på sitt barns 
cancer. Föreliggande studie har inte inriktat sig på att beskriva föräldrars psykosociala 
stress i termer av låg eller hög. Variationen inom grupperna för de olika 
belastningssymptomen tyder dock på att en del föräldrar är under stark påfrestning. 
Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att föräldrarnas stressreaktioner inte ska 
betraktas som patologiska utan snarare ses som normala reaktioner på den starka 
påfrestning som ett barns cancer innebär.  

Begränsningar 

Vissa begränsningar med studien bör uppmärksammas. Till att börja med finns det vissa 
medföljande svårigheter i att beskriva psykosocial stress hos föräldrar till barn med 
heterogena cancerformer, diagnoser och behandlingar. De diagnostiska undergrupperna 
skilde sig på två bakgrundsvariabler (barnets ålder vid insjuknande och den behandling 
barnet fick vid mättillfället), som eventuellt kunde inverka på nivån av psykosocial 
belastning hos föräldrarna. Observerade skillnader i bakgrundsvariabler speglar dock 
faktiska skillnader som finns mellan cancerformer, vilket gör dem svåra att påverka men 
trots det viktiga att uppmärksamma och kontrollera för. Beroende av cancerform 
varierar exempelvis medelåldern för insjuknade (NOPHO, 2006), vilket bidrar till 
svårigheter i att jämställa grupperna för denna variabel. Kategoriseringen av 
cancerformer till komplicerad respektive okomplicerad cancer gjordes i syfte att belysa 
sjukdomsspecifika variabler. Den kategorisering som användes i föreliggande studie 
baserades på diagnostillhörighet utan hänsyn till stadium eller grad av sjukdom. Trots 
att skillnader mellan diagnoser inom den komplicerade kategorin upptäcktes kan vissa 
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viktiga variabler som potentiellt inverkar på föräldrarnas psykosociala stress ha hamnat 
utanför kategoriseringen och därför inte upptäckts. Slutligen bör studieresultaten tolkas 
med de allmänna reservationer, som kan hänga ihop med generella begränsningar, som 
kan vara förknippade med data baserade på självrapportering.  

Slutsatser och kliniska implikationer 

Resultaten visar att sjukdomsvariabler hos barnet är relaterade till sjukdomsspecifika 
symptom på psykosocial belastning när ett sammansatt mått av generella och 
sjukdomsspecifika symptom används. För några av de generella belastningssymptomen 
verkar barnets cancer, oavsett specifik diagnos, vara den faktor som genererar 
psyksocial stress hos föräldrar, detta trots att föräldrar till barn med komplicerad cancer 
verkar vara i relativ risk av att också utveckla mer depressiva symptom och ångest. 
Föreliggande studie pekar på att föräldrars sjukdomsspecifika stress påverkas starkast 
av diagnosrelaterade faktorer på så sätt att nivå av psykosocial stress kan tillskrivas 
graden av komplikation, dvs., osäkerhet beträffande sena effekter, ökad risk för sena 
effekter och en mer komplicerad fördiagnostisk fas. Den kategorisering som använts ger 
användbar information om hur de specifika cancerformerna påverkar föräldrars 
psykosociala belastning. Detta bidrar till kunskap om vilka föräldrar som bör få särskild 
uppmärksamhet och kan därför vara till nytta för organisation inom den psykosociala 
vården av barncancerföräldrar. Att en ökad kunskap om hur specifika cancertyper 
påverkar föräldrars sjukdomsupplevelse, som denna studie bidrar med, är av stor vikt är 
framhållet i en nyligen publicerad översiktsartikel av Peterson och Drotar (2006). Vid 
komplicerad cancer bör särskild uppmärksamhet riktas till den ökade sårbarhet för oro 
och det ökade informationsbehov som följer av risken för sjukdoms- och 
behandlingsrelaterade funktionella, emotionella och kognitiva sena effekter hos barnet.  
Föräldrar till barn med CNS tumörer verkar löpa särskild psykosocial risk, men också 
föräldrar till barn med skelettumörer indikerar ett behov av ökat vårdrelaterat stöd under 
uppföljning och när barnets behandling är avslutad.    
 
Framtida studier bör syfta till att undersöka föräldrars reaktioner genom att använda en 
mer förfinad kategorisering baserad på det individuella barnets sjukdoms risk-
/stadiumindelning. Vidare var detta en tvärsnittsstudie. En longitudinell studie kan ge 
information om möjliga diagnosrelaterade mönster över hur sjukdomsvariabler påverkar 
föräldrars psykosociala belastning över tid och huruvida föräldrarnas krisbearbetning 
påverkas olika utifrån medicinska objektiva sjukdomsvariabler. 
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